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 קנעדנַָא םעד טעמריוועג

 ןופ

 ףימטש םוחנ

 טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיוו-שידיי ןופ רעדנירג

 םעדעמ רימידַאלװ

 "דנוב , ןופ רעריפ

 ןוָאכָארָאב רעב

 םזינויציילעוּפ ןופ רעדנירגַאב

 סעיגָאלַאעריא ערעדנוזַאב ערעייז ףיוא קידנקוק טשינ ,יירד עלַא
 טיוט ןקיטייצירפ רעייז זיב שידיי רַאפ רעפמעק





 דומלוק רַאפ טפַאשלעזעג רעד ייב דנַאפ-ןָאסלעדנעמ המלש רעד
 םערָאּפ-ךוב ןיא ןבעגוצסױרַא ןסָאלשַאב טָאה עקיסקעמ ןיא ףליה ןוא
 שידיי םויק ןגעוו קאבָאר .א .א 'רפ ןופ ןעלקיטרַא הרדס עסיורג יד
 -רַא רעיירפ , רעד ןיא טקורדעג ןעוועג ותעשב ןענעז ןעלקיטרַא יד)
 םורַא ױזַא זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה רימ לייוו ,(קרָאי-וינ ,"עמיטש רעטעב
 -צנַאג סלַא ("שידיי עירעּפמיא יד, ןעמָאנ ןרעטנוא) ךוב סָאד טעוו
 -יטש-שואי יד טימ ףמאק םעד ןיא רעייטשוצ רעקיטכיוו ַא ןייז טייק
 ,שידיי עגונב טנייה ןשרעה סָאװ ,ץנַארָאנגיא ןוא ןעגנומ

 -םיוא-קידתונשקע ןוא רעקירָאיגנַאל רעד -- קאבָאר ..א .א 'רפ
 -ַאלוּפַאּפ רעכעלדימרעדמוא רעד ,שידיי רַאפ רעפמעק רענעטלַאהעג
 רעד ,סַאג רעשידיי-טשינ רעד ףיוא ךַארּפש רעזדנוא ןופ רָאטַאזיר
 רעשידיי ,שידיי ןגעוו שילגנע ןיא קרעוו עקיטכיוו לָאצ ַא ןופ רבחמ
 -רא ענייז זַא ,טנידראפ רעכיז טָאה ,רעפעש עריא ןוא רוטַארעטיל
 ןייק טשינ זיא סע .םערָאפ-ךוב ןיא ןעניישרעד ךעלדנע ןלָאז ןטעב
 -ראפ רעשידנוב א ,דנַאפ-ןָאסלעדנעמ המלש רעד ַאקווד סָאװ ,לַאפוצ
 זיא סע -- ,קֿאבָאר .א .א יבגל בוח םעד טָא טליפרעד טָאה ,גַאל
 .טלעטשעג ךיז טָאה גַאלרַאפ רעזדנוא סָאװ ןליצ יד טימ םכסה

 ןיימעגלא ןיא :עבַאגסױא רעד ןיא גיילסיוא ןגעוו גנוקרעמַאב ַא
 -םיוא עקימציאזיב ערעזדנוא עלַא ןיא יו ,ךוב ןיא גיילסיוא רעד זיא
 ןבַאה טרפ ןייא ןיא רָאנ .גײלסױאדָאװיי רענעמונעגנַא רעד ,סעבַאג
 שידיי עגונב :םַאנסױא ןַא טכַאמעג ,רבחמ ןופ גנַאלרַאפ ןפיוא ,רימ
 רעשידיי ןגעוו ךיז טדער סע ןעוו ,ןדוי 2 טימ ,שידיי -- שידיא ןוא
 ,ףלַא ןא טימ ,שידיא ןוא ,רוטלוק ןוא רוטַארעטיל רעשידיי ,ךַארּפש
 ןוא רומַארעמיל רעשידיא ןוא קלָאפ שידיא ןגעוו ךיז טדער סע ןגעוו
 .ללכב רוטלוק

 רעד ייב דנָאפןָאסלעדנעמ המלש

 ףליה ןוא רוטלוק רַאפ טפַאשלעזעג

 .עקיסקעמ ןיא



6 



 םינינע ןכות

 םזישיד"ײ ןופ ןינב רעשיטערָאעט רעד .א

 1 לטיּפַאק
 2 לטיּפַאק
 3 לטיּפַאק
 4 לטיּפַאק
 8 לטיּפַאק
 6 לטיּפַאק
 7 לטיּפַאק

 8 לטיּפַאק
 9 לטיּפַאק
 10 לטיּפַאק
 11 לטיּפַאק
 12 לטיּפַאק
 13 לטיּפַאק
 14 לטיּפַאק
 15 לטיּפַאק
 16 לטיּפַאק

 17 לטיּפַאק

 18 לטיּפַאק

 19 לטיּפַאק

 20 לטיּפַאק
 21 לטיּפַאק
 92 לטיּפַאק

 23 לטיּפַאק

 == יז -= י= -- -- ןטסישואי ןוא ןטסישידיי

 יי א א א א ַאקווד זיב ַאתיתיָאכיהמ ןופ

 יי רע א א א עא א שידיי ןופ לרוג רעד

 -- רעטנוא טשינ טייג רוטַארעטיל עשידיי יד
 א א א שידיי ןגעוו םיאיבנ עשלַאּפ יד

 = ישו יי יה טיש יש = == ןושל ַא ןופ לונליג רעד

 רעשידיי רעד טרעפטנע "סטרעוורָאפ , רעד
 היי יי יודא הפ חחו/ יחה  יה) יח == =+ -- -- טנגוו

 == == -- -- רדסכ טסקאוו רוטלוק עשידיי יד
 סעידעּפָאלקיצנע עשיאיוג יד ןיא שידיי ןגעוו
 -- רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש עלַאבַאלג א שידיי
 ) -=- שידיי עגונב לווירב סנייטשנייא רַאסעּפָארּפ
 == == -- -- סרעפאש ןופ טייטשַאב רוטלוק א
 -- רעלָאמש ןטלַאהעג טַאה שיאערבעה טימ
 -- -- ?טסימיטּפָא רעקידלאוועג ַא טנעז ריא,
 טקנופדנַאטש ןיימ ןגעק תונעט ףיוא רעפטנע

 שידיי םויק ןגעוו סרעגערּפּפָא עניימ עלעגארפ ַא

 י-ה יי יה יד יד -- - -- שידיי ןופ בצמ רעד

 רעשידיי רעד ןיא עינַאמָאפַארג ןגעוו
 ה-// היפ י!/ הפ פ ךפ -ו ך= ח==+ -י =: רוטַארעטיל

 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא יירערָאנש ןגעוו
 יז זהו יז יז חי דו = = םרחירעכיכ ַא ןוא

 יי יי די יה יז יי יד יח שידיי ןופ תובישח יד

 טא א יי יי יי ןביוהרעד טרעוו שידיי
 זיי החי יד דיי יי יד ייד יז חד ך= =- שדוק-שידיי

 טי. יי יי יא יא שידיי וצ טּפַאשביל יד

 == -- -- -- םייוג רַאפ שידיי ןופ יצוצ רעד -- 24 לטיּפַאק
 הד יד יד יח זי חח ח- שידיי וצ שיאיוג ןופ -- 28 לטיּפַאק



 -- 26 לטיּפַאק
 -- 21 לטיּפַאק
 -- 28 לטיּפַאק
 -- 29 לטיּפַאק
 -- 30 לטיּפַאק
 -- 91 לטיּפַאק
 -- 32 לטיּפַאק
 -- 83 לטיּפַאק
 -- 94 לטיּפַאק
 -- 38 לטיּפַאק
 -- 26 לטיּפַאק

 -- 37 לטיּפַאק
 -- 98/לטיּפַאק
 -- 39 לטיּפַאק
 -- 40 לטיּפַאק
 -- 41 לטיּפַאק

 -- 42 לטיּפַאק
 -- 43 לטיּפַאק
 -- 44 לטיּפָאק
 -- 49 לטיּפֲאַק
 -- 60 לְטיּפָאק
 -- 47 לטיּפָאק
 --- 48 .לטיּפָאק
 -- 49 לטיּפַאק

 ---.80 לטיּפָאק
 -- 81 לטַיּפַאק
 -- 92 לֶטיּפַאק

 -- 53 לטיּפַאק
 -- 54 לטיּפַאק

 -- 55 לטיּפַאק
 -- 56 לטיּפָאק
 57 לטיּפַאק
 -- 58 לטיּפַאק

 -- 59 לטיּפַאק

 י-ה יי זיי היד ייד .שיד חי רעטרעוו עשירעטעררַאפ
 -- -- עטכישעג רעשידיי רעד ןיא לַאּפוצ רעד
 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ףארט ןוא הביס
 עטכישעג רעד ןופ גנַאג ןיא דיחי ןופ לָאר יד
 -- -- רוטלוק עשידיי יד טיובעג ןבָאה םידיחי
 יי יי היי י.י יי יי יי שידיי ןוא שידיא
 2 א א א ראה שיאערבע רעדָא שיאערבעה

 -- -- -- רוטארעטיל עשידיי יד זיא ןיילק יו
 == -- -- -- רוטארעטיל עשידיי יד טבעל סע
 -- - ?טרעוװ סעּפע רעכיב עשידיי ןענעז יצ
 -- -- -- שידיי ןופ טעשזדובצרעכעלרעי רעד
 -- == -- -- -- ןטפירשטייצ ערעזדנוא ןגנעוו
 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ סענעגָאיד רעד
 2 א א אר רע אי א סַאלק ןוא קלָאפ
 -=- -- עקירעמַא ןיא עסערּפ יעשידיי-שילגנע יד
 == -= -- -= רעלוסּפ ַא זיא רעלסַאּפוצ רעדעי

 ןעגנזײונָא עשיטלַארּפ .ב

 = - שידיי רַאָפ ןָאמפיוא ןַאק דיחי רעד סָאװ

 -- -= =- ןצונ ןעגנערב ןענָאק סעימערּפ יד ווו
 = == == == = -- ?םשינ רימ ןענַאמ סָאװרַאפ
 -- -- -- ?שידיי חסונ טשינ עקַאט סָאװרַאפ
 -- -- -- =- רוד ןקידלרוג רעזדנוא ןיא שידיי
 = היי הי ייד היי הוה יי == = שידיי ןופ חוכ רעד
 = היי קח יי היי הדת הא יה = .ךוב ןשידיי ןגעוו
 ןשידיי ןופ הכרעמ יד ןעמ .טרעסעברַאפ יוו
 === 46 הי הח4 יו א חח/ שדי חח+ יח == = -- ?ךֹוב

 =? - ןקעטאלביב יד ןיא רעכיב עשיריי ןגעוו
 א ר ר נא א רעוא א קיטירק רעזדנוא ןגעוו

 += = == -=- -=- ןעגנוצעזרעביא ןיא קחוד רעד

 ;גייא6 יז חד == -- +עסערּפ עשידיי יד טייג ןיהווו

 טכירעגפיוא רעטַאעט רעשידיי רעד ןָאק יצ
 = זיי הי! יי יז שי זיי יז זז חי == ?ןרעוו
 א א א א א א ?גנוקיטומ רעדָא רסומ

 == == == == == -=- עקניל יד ןופ לכשה-רסומ א
 -- --. טייקימומעמוא ,טײקיאָאד ,טײקיטרַאד --

 -- -- -- רימ וצ תונעמ ,ה"ע ,םרעגינ .ש ןגעוו

  טנגװי רעזדנוא גג

 יי י4= יח == == == == םלוכ דגנכ .הרות דומלת
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 רב חמ ןופ המדקהח

 טימ סעצילָאּפ רַאַּפ ַא ןבעגעגסױרַא ןיוש טָאה סָאװ םענייא רַאפ
 טייטשרַאפ ,זיא ,ןכַארּפש ענעדישרַאפ ןיא עכעלטע ןופרעד ,רעכיב
 ןבאמ לָאז םָאװ שינעעשעג ןייק ךוב ַא ךָאנ ןופ ןעניישרעד סָאד ,ךיז
 וװ רעטלע םייב ןיוש זיא רע ןעוו ךָאנ טרפב ,רבחמ ןפיוא םשור ַא
 סָאד זַא טכארטאב ץמ ןעוו ,ןגעווטסעדנופ .לעּפתנ ןטלעז טרעוו'מ
 רעטשרע רעד ,שינעצירק ןוא קיטירק לכיב ןשימעלַאּפ םעד ץוח ,זיא
 לסיב שּפיה ַא ףױרַא ןעמוק ,רעביירש ןקיטציא ןרַאפ שידיי ןיא דנאכ
 .ןעניז ןפיוא תונורכז

 יו טייצ רעבלעז רעד ןיא שידיי ןביירש ןכױהעגנָא בָאה ךיא
 "ייא ךוב שידיי ַא ןבעגוצסױרַא ןסירעג ךיז דָארג בָאה'כ ןוא שילננע
 זיב סורא ןעייג סע זַא קידנעעז ,1914 ןיא .שילגנע ןיא ךוב ַא רעד
 ,(ןָאטסנייפ) עימעכ ןוא (ןויבצ) ץימָאנַארטפַא רעביא שידיי ןיא רעכ
 רימ ייב לָאז עמ זַא גניר-רעטעברַא םוצ טעדנעװעג ךיז ךיא בָאה
 עג ןיב ךיא זַא .עיגָאלָאכיסּפ רעביא ךוב רַאטנעמעלע ןא ןלעטשַאב
 םוש ןייק ןעוועג טשינ רימ ייב זיא טעברַא ַאזַא וצ טיירגעגוצ ןעוו
 רעד ןיא ןעלקיטרַא רעטרעדנוה טקורדעג ןיוש בָאה ךיא זַא ,קפס
 טַאהעג ךיוא ןיוש ךיא בָאה ךאפ ןיימ ןיא ןוא ,עסערּפ רעשידיי
 2 יד טנעיילעגרעביא בָאה ךיא ןעוו .דמעמ ןסיוועג ַא טכיירגרעד
 ַאלשרָאפ ןיימ , זַא ,יודנַאל עשיז ,רַאטערקעס ןקיטלַאמעד ןופ תורוש
 - "ןרָאװעג ןזיוועגקירוצ זיא ךוב-ןרעל שיגָאלָאכיסּפ ַא ןבעגוצסורַא
 .ןצרַאה םייב טמעלקרַאּפ רימ טָאה

 ךוב ַא ןבעגסױרַא טלָאזעג ךיא בָאה רעטעּפש רָאי רָאּפ ַא טימ
 -סױרַא טָאה סָאװ רעגעלרַאפ רעד רעבָא ,שידיי ןיא ןצרּפ רעביא
 טלָאװעג טָאה ,שידיי ןיא סערושָארב ןוא רעכיב רעטרעדנוה ןבעגעג
 4 ַא ןייג געלפ ךיא ןעוו טייצ רעד ןיא ,עיטנַארַאג-טלע ג ַא רימ ןופ
 ...טנעס 5 רַאפ למעז ַא טימ עוואק עלעּפעט א ןגירק וצ ידכ ,סיפוצ ליימ

 ןרָאי טימ שילגנע ףיוא ןבעגעגסױרַא ךיא בָאה ךוב-ץרּפ סָאד
 ןלָאװשעג טשינ ןוא קזיה ןדייל טנָאקעג ןיוש בָאה ךיא ןעוו ,רעטעּפש
 ,רעגנוה ןופ ןרעוו



 זיא ,רעטעּפש רָאי קילדנעצ עכעלטע טימ ,1957 רָאי ןיא טשרע
 ןיא ןטפירש דנאב ַא םעניימ ןעז וצ שטנווו רעד ןרָאװעג םיוקמ
 טלָאװ עקיסקעמ ןיא ןעוו ןעשעג טשינ ךָאנ טלָאװ סָאד ןוא ;שידיי
 "געמ-רוטלוק ףױא גנוטכא טיג סָאװ שטנעמ א ןענופעג טשינ ךיז
 יד ןופ רַאטערקעפ-רָאטקַאדער ,ןַאמדרעפ .ס דניירפ -- ןטייקכעל

 גױא ךאו א םינּפא טָאה סָאװ ,עקיסקעמ ןיא סעבאאגסיוא עשידנוב
 וצ חור תחנ ַא רימ רַאֿפ עקַאט סע זיא .טרָאװ יינ ַא טכוז סָאװ ןוא
 לָאצ ַא ןובשח ןייז ףיוא ןיוש טָאה סָאװ גַאלרַאֿפ ַא ןיא ןעניישרעד
 .רעכיב עקיטכיוו ןיא עקיגַאװ

 שטָאכ סָאװ ,םעד רעביא ןטכַארטרַאפ וצ ךיז סיוא ךיוא טמוק סע
 רעד ןופ ןלַאנרושז ןיא טעבראעגטימ טאהעג ךיא בָאה גנַאלךרָאי
 מרעקעגנַא ךיז בָאה ךיא לייוו הלילח טשינ) גנוגעװַאב רענעי רעדָא
 טקאטנָאק ןייק טאהעג טשינ לָאמנייק ןוא (עיגָאלָאעדיא רעד טימ
 ידנאטש רעלַאנָאיצַאנ רעזדנוא םגה ,ײטרַאּפ רעשידנוב רעד טימ
 טײקשירַאדילַאס ןוא וטפיוא ריא ןוא ,רעבלעז רעד טעמכ זיא טקנוּפ
 םעד ףיוא ןלעטשּפָא ךיז לָאז ךיא זַא נונעג טרינַאּפמיא רימ ןבָאה
 טָאה עיסימָאקיָאװיי יד) פ6סזע 06 3608 6 ןיימ ןיא

 םעד ןיא ןעמונעגניירַא קירוצ סע בָאה ךיא רעבָא ,ןעמונעגסורַא סע
 רעד דָארג טָאה ,(ןבעגעגסױרַא רעדנוזַאב בָאה ךיא סָאװ טנעמעלּפוס
 חרדפ עגנַאלןרָאי ןיימ ןבעגוצסיורא טייקיטיונ יד ןעזעגנייא "דנוב
 | .שידיי ןופ םויק ןרעביא ןעלקיטרַא

 ןופ זיולב טיײטשאב ךוב סָאד זַא ,ןעניימ רעצימע טעוװ רעמָאט
 ןופ ןעלקיטרא יד זא ,ןרעלקפיוא ךיא ליוו ,ןעלקיטרַא ענעמונעגפיונוצ
 יו הליחתכל ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז עמיטשירעטעגרַא רעיירפ רעד
 ףרצמ ךיא בָאה יאדווא .ךוב א ןלעטשפיונוצ ןפרַאד סָאװ דעלטיּפַאק
 יז רעבָא ,ןלאנרושז ערעדנַא ןופ ךעלטיּפַאק לָאצ עסיוועג ַא ןעוועג
 -ַאק עכעלטע עטצעל יד .שידיי םויק ןינע ןיא ןיײרַא עלַא ךיז ןסַאּפ
 8 יו גנַאהנָא ןא רעכיג ןענעז -- ןטייקכעלנעזרעּפ ןגעוו -- ךעלטיּפ
 -שידיי ענעפרָאװעצ ןארַאפ ןענעז ָאד וליפא רעבָא ,ךות ןופ לייט
 ךעלטיּפַאק קילדנעצ 8 .(ןעהָאק יבר ,אנַאיַאטנַאס ,ליװגנַאז) רענרעק
 | .לָאמ ןטשרע םוצ טקורדעג ָאד ןעמוק

 גנילטשרע ןיימ ףיוא ימ ןוא טייצ רעמ ןבעגעגקעוַא בָאה ךיא
 זַא ,ףַאה ךיא ןוא ,רעכיב עשילגנע עטסרעמ יד ףיוא יוו שידיי ןיא
 "יטלַאיַאר , עסיורג הלילח טשינ .טכורפ ןעגנערב טעוװ טעברַא יד
 טימ ןײגוצנָא טומ רָאנ ,ךיא ןיימ ,סעיזנעצער עקיטסניג רֶעייֵז רעדָא
 -לוק עשידיי עשיעּפָארייא-חרזמ ערעזדנוא ןייז וצ ךישממ טעברַא רעד
 ןוא ןושל רעזדנוא רַאפ םזיצולח ןפַאש וצ חוכ ןוא קשח ַא ןוא רוט
 ןיא וליפא ,טייקשירעבַאלש ןוא טײקיטנעהּפָא יו ױזַא .רוטַארעטיל
 -ַאב גונעג טשינ ןופ ךיז טמענ ,ןזיירק עטנעגילעטניא ערעזדנוא
 ןוא ,טלעוו רערָאג רעד ףיוא רָאּפ טמוק סָאװ םעד ןיא טייקטנווַאה
 ךיא ףָאה ,רוטלוק רעזדנוא ןגעוו תוגשה עשלַאפ ךיז ןפַאש רַאפרעד



 ןופ ךס ַא ןייז העד הנשמ .טעוװ עגַאל רעד ןופ גנוטכיײלַאב יד זַא
 ייוװשעג ןוא-ערעווש יד ןגעקטנַא .ןטסימיסעּפ ערעדלימ ערעזדנוא
 ןוא ןטקַאפ בוא ."טסיזמוא רעטעג יד ןפמעק , ןטסימיסעּפ ענער
 טלעטשעגוצ בָאה ךיא זַא ךיא ןכער ,ןטנעמורמסניא ןענעז תויאר
 סלצרעה ביוא .סרעעזיץראווש יד ןגעק ךיז ןרעוו וצ ףיוא ןיז ילכ גונעג
 טנַאקעג טָאה "עדנעגעל ןייק טשינ סָאד זיא .טליוו ריא ביוא, .גָאז
 לע- ,םיטאבעלַאב ןייק טשינ ןענעז ןדיא ווו טלעוו א ןיא ןרעוו םיוקמ
 ןטַײרב םייב רוטלוק רעזדנוא ןופ גייטשפיוא רעד ןָאק המכו המכ תחא
 -סיוא ןוא ץדנַאגַאּפָארּפ ,ךוניח ךרוד -- טעטילַאער א ןרעוו קלָאפ
 סָאװ סָאד ןריציטקַארּפ וצ ,ןבעל ןכעלגעט-נַאט ןיא טיײקנטלַאהעג
 ןבָאה ,געוו ןקיזָאד ןפיוא סױרַא ךיז ןזָאל רימ ביוא .ןענעשרד רימ
 ."ןדנעטשמוא , עטשרמולכ יד ןעוועג רבוג ןיוש רימ
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 ןטסישואי ןוא ןטסישידיי

 רוטלוק עשידיי ןינע םוצ גנַאגוצ רעשירפ ַא

 ריפנייר ַא

 ,טופ ןָא כ 5

 ליפעג ַא ןקרעמ ןעמונעג ךיז טָאה ןרָאי עטצעל יד ןיא טשרע זַא ןעניימ

 ןתמא רעד ןיא .עקירעמַא ןיא שידיי ןופ ןטכיזסיוא יד רעביא תוקפפס ןופ

 -ידיי יד ןעוו ,קירוצ ראי 80 טימ רעעזדזיראוװש ןעוועג ןיוש ןענעז ,רעבָא

 ףאֹובנ סרעניוו ָאעל .טילבעצ טכער טשינ ךָאנ ךיז טָאה רוטַארעטיל .עש

 יד ףיוא טקוקעג טשינ ,ןרָאװעג םיוקמ טשינ ץלַא ךָאנ זיא 1899 ןופ
 םעניא רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש רעזדנוא ןופ ןשינעבעלרעביא עקידמיואמ

 ,סילדנעצרָאי ןטצעל

 -רעיוו ןירּפ טימ ךיוא ןוא תואיבנ סנַאהַאק .בא טימ ןעוועג זיא ױזַא

 רשאב ,גנוקידירפַאב לקיטש ַא טָאהענ רשפא טלָאװ קינרעיו שטָאכ ,סקינ

 .ןכַאמוצ טזומעג ךיז טָאה גנוטייצ ןייז

 ,טכַארבעגמוא טרעװ יז .רעטנוא טשינ טייג רוטַארעטיל עשידיי יד

 -ָאלװיײט עשיטסינומָאק יד ןופ ךָאנרעד ,םיחצור עשיצַאנ יד ןופ רעירפ

 -דויב ייס ,טקערידמוא יצ ,טקעריד יצ ,ןיילַא זדנוא ךרוד ךיוא רעבָא ,םינ

 הכ ַאזַא ךָאד ןוא ,ןעז רעטעּפש ןלעוװ רימ יו ,םיעדוי אלב ייס ,םיע

 ידלַא טָא ףיוא קידנקוק טשינ זַא ,סנ ַא שממ ,רוטלוק עשידיי יד טָאה

 רָאנ ,טייו ךָאנ יז זיא ,ריא ףיוא טצעזעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ןתוינערוּכ

 ױזַא -- קלָאפ שידיא ַא ןייז טעװ סע ןמז ?כ ןוא ,גנַאגרעטנוא ןופ טייזז

 טעװ ,שידיי ןיינרעטנוא הלילח טעװ ןוא ,שידיי ןבעל טעוװ --- ךיא טלַאה

 טשינ ָאד זיא םילארשי קלָאפ ַא ןגעוו .קלָאפ שידיא ןייק ןייז טשינ טלָאמעי

 ַאזַא ןופ ןעננויצַאב יד ןוא ,רעטקַארַאכ םעד ,םויק םעד ןגעוו .דייר יד

 -נוא טשינ ךיז ךיא םענ -- רעטעּפש תורוד טימ -- ןדיא יד טימ קלאפ

 טימ טשינ ןענעכער וצ ךיז ןעמ טָאה ָאד םירָאװ ,ןנָאז וצ תואיבנ רעט

 ַא םגה ,שידיי ףיוא סיוא ךיז ןבעל סָאװ .יד ןֹופ ךס +--

--19 --- 



 קַאב ָא ר .א .א

 ,טפַארק עדעכעה ַא * 20406 6316)242 ,הלילה טימ רָאנ ,םוי לכב םישעמ
 -נגעק ןופ קנַארעגרעטניה ַא רעדָא ,םיבידנ יד ןופ ןירּפַאק ַא וליפא רעדָא

 -וצרעטנוא ןרעדנַא םעד רענייא ןכוז םידדצ עדייב ווו ,םיאנוש עקיטייז

 ..סופ םעד טכערבעצ שטנעמ רעקיטיײז רעד ןוא ,לסיפ ַא ןלעטש

 טפאשריקפמ ןוא שואי

 טשינ ןרָאט רימ זַא ןרעלקרעד וצ קיטיינ זיא ,רעטייוו ייג ךיא רעדייא

 עגונב ןבָאה ןטסיפיולטנא ,ןרָאטַאלימיסא סָאװ ליפעג סָאד ןשימפיונעצ

 -טנַא יד ןוא לָאמַא ןופ םיליכשמ יד .שֹואי ןופ ?יפעג םעד ןוא שיריי

 יביג ייז םנה ,דוטלוק רעשידיי רעד ןופ ּפֶא ךיז ןגָאז טנייה ןופ ןטסיפיול

 אטשינ זיא --- רעטנוא טייג שיריי יו ױזַא זַא ,לָאמטּפָא ,ץורית ַא רַאפ ןָא

 .שואי ןייק טשינ טסייה סָאד .ססונ ַא ךעלטסניק ןטלַאהוצנָא ויטָאמ ןייק

 -עג רָאנ ןענָאק רַאפרעד ןוא ,רעצ ןופ ?יפענג ַא רימת טיינ שואי טימ

 .ןייז טשינ סע ייז ןפרַאד ןפרַאד רעבָא ,ןטסישואי ןייז ןטסישידיי עיירט

 .ַײז טשיג סע יז ורָאט ,טרָאװ ןשידיי םוצ יירטעג ןענעז ייז ביוא ,ןיינ

 טשינ ךיז ןעמ זיא אפונ ךיז ענונב זַא ןויוועגנָא ךיא טלָאװ ,סנטשרע

 זַא ,ןמיס א ןיוש ןזיא ןייֵלַא סָאד ןוא ,ערעדנַא ןנעו יו שאימ ךינ ײזַא

 -נערטשנָא ןַא טימ טשינ ןוא ,ךיז ןסַאּפוצ ַא טימ ןָאט וצ ָאד טָאה עכ

 ןוא ;ןליוו ןקרַאטש ַא טימ יוװ ,רעטקַארַאכ ןכַאװש ַא טימ רעכינ ,ךיז ןעג
 -רעד סעּפע ןעמ לָאז טײקכַאװש טימ זַא טריסַאּפ טשינ ךָאנ טָאה לָאמנייק
 י ר .ןכיירנ

 טייג .דיחי ַא ףיוא טצענעלקַאב זיא סע ןעוו גונעג טכעלש זיא שואי

 םירָאװ ,עּפָארטסַאטַאק ַא טע טרעװ ??כ2 ןופ םוחת ןיא ןירַא רעבָא כט
 -ַאב ןעמעלַא ןיא סע יו ,ןיילַא סָאד ןוא ;קינַאּפ / ַא ןיא רעבירַא טייג סע

 -ַאּפ רַאפ טנורג ןייק שטָאכ ,ןקילגמוא עטסערג יד וצ ןריפרעד ןָאק ,טסווו

 .ָאטשינ רָאג זיא קינ

 ןענעז קנעב יד דעדייא ןדָאזיּפע יד ןופ טרעהעג טשינ סע טָאה רעוו

 רענירג א ,לשמל ןעוו ,גנורינער רעד ןופ ץוש ןרעטנוא ןרָאװעג ןעמונעג

 ןַא ןיא ,קנַאב ַא ןופ טלעג ןייז ןעמענסיורַא ןעמוקעג ןזיא רענעילַאטיא

 ןעוועג ןיוש זיא קנַאב יד ןעוו ,נָאטימכָאנ טעּפש -- טנגעג רעשינעילַאטיא

 זיא רעסַאּפפיוא רעד זיב טּפַאלקעג ןוא ןענַאטשעג ןיא רע -- טכַאמענוצ

 -עג רע טָאה "דזוָאלק ,, (**."רזוָאלק זיא קנַאב יהד, טגָאזעג םיא ןוא סיורַא
 ,סידנלייצרעד טנגעג רעצנַאנ רעד רעביא ןפָאלענמורַא זיא ןוא ,יירשעג ַא ןבענ

 ַא ןענַאטשעג ןיֹוש ןיא ירפ רעד ןיא .טכַאמרַאפ ךיז טָאה קנַאב יד זַא

 טפָארק ערעכעה (*
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 שידיי עירעּפמיא יד

 ןיא טָאה קנַאב יד יװ ױזַא .טלעג רעייז קידנרעדָאפ רעטרעדנוה ןופ הרוש

 קנַאב יד ךיז טָאה ,ךעלכיבקנַאב עֶלַא ןקעד טנָאקעג טשינ העש עבכעלטע יד

 .ןסילש תמא ןַא ףיוא טזומעג עקַאט

 ןופ לַאטיּפַאק ןטסערנ םעד טכַאמ עדנַאנַאּפָארּפ זַא ,עודי ןיא סע

 דצ ןייא רַאפ ןוחצנ ַא טימ טקידנעענ ךיז ןבָאה תומהלמ זַא ןוא .טואי

 םעד בילוצ יו ךַאז רעדנַא ןייק בילוצ טשינ ןטייווצ ןרַאפ הלּפמ ַא ןוא

 רעד ןופ חכ םעד ןוא טומ םעד ןסערפעצ טָאה סָאװ ,שואי ןופ םערָאוװ

 .הנחמ רערעקרַאטשי

 ,םעמיסקַאמ ,ןעמַארגיּפע ,ךעלטרעוו ןַארַאפ ןענעז רעקלעפ עלַא ייב

 ץלַא --- ןרָאלרַאפ טומ (* ."ייד יעס רעווענ , ,"יברקב המשנהש ןמז ?כ, יו

 טָאה טסייגסקלַאפ רעטנוזענ רעד זַא ,ןזייווַאב סָאװ .וו .א .א "ןרָאלרַאפ

 סָאװ סע טמוק יו ָאט ,שואי ןופ טייקכעלדעש יד ןעוועג גישמ קיטביר

 -ניײרַא ןרעוו ייז זַא ,טּפַאכעג טשינ ךיז ןבָאה פרעביירש עשידיי ערעזדנוא

 ,סרענעייל ערעייז ןופ רעטנויוט ךיז ךָאנ ןּפעלש ןוא ּפמוז ַא ןיא ןגיוצעג

 ןופ םויק םעניא ייס ,סרעביירש יד ,ייז ןיא ייס הנומא טַאהעג ןבָאה כָאוו

 ?רוטַארעטיל רעשידיי רעד

 םוקמוא םעד ןגעװו טכַארט ַא םינ עמ ןעוו ענטומַאלַאק טרעוו יאדווא

 רעד ןגעװ ןוא ,ןליוּפ ןיא סרעוט רוטלוק ןוא סרעביירש רעטרעדנוה ןיפ

 רעוו קירעיורט .דנַאלסור ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ גנוקיליטרַאפ

 .סרענעייל רדסכ ןָא ןרעוו ןעגנוטייצ עשידיי יד זַא ,טנכערַאב עמ ןעוו ךיוא

 ,טייוו ןגעװטסעדנופ ךָאנ זיא תמ ַא ןרעװו זיב טמיילענ ןרעוו ןופ רעבָא

 סָאװ ,ּפָא רדסכ ךיז ןשירפ סָאװ סעיצוטיטסנָאק עכלעזא ָאד ןענעז סע ןוא

 -טולב ןוא ןטפַאז עקידנלייה ייז ןנירק טפול רעד ןופ יוװ ןוא ךיז ןעיײנַאב

 .סעיזופסנַארט

 ןטלעז טברַאטש ללכ רעשינטע ןַא

 דיחי ַא ייב .דיחי תניחבב טשינ זיא רוטלוק ַא ,ךַארּפש ַא ,קלָאפ ַא

 סע ךיז טלעטש סָאװ ,ּפָאק ַא ,ץרַאה ַא ןענַארַאפ זיא סע זַא ,רימ ןסייוו

 ןלַאפ ;סָאװ ,ץנַאלפ ַא יו זיא קלאפ ַא .ןנימ-רב ַא שטנעמ רעד זיא ,ּפָא

 זיא לצרָאװ רעד דלַאביװ ןוא ,ערעדנַא ּפִא ןסקַאװ ןלייט עסיוועג קעװַא

 ןוא רעטייו ץלַא ןעילבעצ ץנַאלּפ יד ךיז ןָאק ,טענַאיװרַאפ טשינ רָאנ

 ,רעטייוו

 ןשידיא ןטימ עקַאט ןפַארטעג עקיזָאד סָאד ךָאד טָאה ךעלטנגייא

 ןוא עינָאלָאיצַאס ,עטכישעג ,קינָאל רעד ןופ םיללכ עַלַא טיול סָאװ ,קלָאפ

 .קימאטיּפ ןייק ןייז טפרַאדַאב טשינ םיא ןופ גנַאל ןיוש טָאה עינַאלַאכיכּב

 ."ןברַאטש , טשינ גָאז לָאמוייֵק (=*
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 ק א ב ַָא ר .א .א

 ןפמַאק עקידרעירפ יד ןופ קידנרער טשינ ןיוש ,םיור טימ תומחלמ יד ןיא

 טימ ןעגנַאנעגּפָא הדוהי זיא .וו .א .א םיתשילפ יצ ,רושא טימ ,לבב טימ

 --ץדנוה טכַאסעג בורח ןבָאה סָאװ ,ןגוצ-םלצ יד ןענעז וװ טנייה ;טולב

 ףיוא ןעמָאדנַאּפ םתס ,םילובליב:טולב יד ,סעיציזיווקניא יד ,תוליהק דעט

 -ימ 6 יד ?כה תולככ ירחאו ןוא ,תוגירה יקצינלעמכ יד ,לקשמ ןסיודג 5

 ןעמ ןָאק רנַאלסור ןופ ןובשח ןפיוא ןוא ,סיצַאנ יד ןופ תונברק ןָאיי

 -עגסיוא ןענעז סָאװ ,טנזיוט טרעדנוה ערעסָאו ַא ןענעכערוצ ךיוא ןיוש

 םינואג ?יפיוו .םיאנת עכעלשטנעממוא ןוא טלעק ,רעגנוה ןופ ןברָאטש

 טקוק עמ וו ךָאד ןוא ,רדסכ ןעמוקעגמוא ןענעז סע סרעריפ ,ןטנַאלַאט

 רעמ ןיוש ןלָאז סע ווװ ,רנַאלסור ןיא וליפא ,ָאי --- רימ ןעעז םורַא ךיז

 עועינילער סָאד ץוח ,ןדיא ןסייה ןענָאק סָאװ עכלעזַא ןריטסיזקע טטשינ

 ,קיזומ ,ןיצידעמ :טיבעג ןדיווטעי ףיוא שארב ןעייטש ייז יוװ --- עלעפייז

 יא סָאד ןוא -- טסנוק ,רוטַארעטיל ,קיטילָאּפ ,עירטסודניא ,טפַאשנסיוו

 ךיז תורוד רעקילדנעצ ןופ ךשמ ןיא ןבָאה ןענָאילימ יו םעדכָאנ ןיוש
 ,ןריא טימ תוכייש זיא טשינ'ס עכלעוו ןריווועגנָא ןוא טרילימיסַא ,טרמשעג

 יד ןופ טנעצָארּפ ןסיורג -עייז א ןבענעגנסיױרַא עקיזָאד יד ןבָאה ךָאד ןיא

 .ןשטנעמ עטסקיאעפ

 טשינ ךיז ןבָאה סרעקנעד עטסערג עמַאס יד סָאװ רעדנווװ ןייק טשינ

 טָאה רעֶקיטסָאגגַא רעד ,ןַאנער טסנרע .סנ םעד ןופ ןרעדנוווּפָא טנָאקעג

 ןבָאה ןפָאזָאליפ עשישטייד יד ןוא = 71102000 / ןפורעגנָא שטמ עקַאט סע
 טרעוו ןוא טנערב ןוא טנערב סָאװ ,הנס ןימ ַאזַא ןָא קידנסיוטשנָא ךיז

 -ַאר םעד טא ףיוא הָאנש טימ ןעמונעגנָא רָאג ךיז ,טנערבעגסיוא טשינ
 .קְלָאֹפ עשידיי סָאד טסייה סָאװ ,הנס ןקיז

 ןטגגעג עשיוכבש ווא עויטסעלַאפ ןופ ךַארפש יד טסייה סָאװ ךוב ןיא

 גנושדָאפ .עפיט .א יא  סָאו ,(1920) ןזסיישזד .ב .שזד ןופ

 -ס יד טימ קידנבייהנָא ,רעקלעפ ןוא ןכַארּפש ענעדישרַאֿפ ןופ

 ריס ןעניפענ ,(עטכישעג רעד ןיא קלאפ עטסטלע סָאד) רעירעמ

 עכלעזַא טכַאמענכרוד טשינ טָאה קלאפ ןייקה :החנה ןיפ ַאוֿא

 -סיױרַא טשינ טָאה קלאפ ןייק ןוא ןדיא יד יו ןעגנורעדנע עקיטלַאװעג

 ןענעז ייז סָאװ טייצ רעד ןופ ...רעטקַארַאכ ןקיטרַא-קיצנייא ַאזַא ןזיוועג

 .םייה עקידנעטשַאב-תמא ןייק ןענופעג טשינ ייז ןבָאה ,ןרָאװעג ןבירטרַאפ

 ,ןרָאװעג טקינײּפענ ,טײײּפשעצ ,טריטרָאּפעד ,ןרָאװעג טניזַאב ןענעז ייז

 -ןופצ ,סעינָאלָאק עקיטײטַאב ןיא ןבילקענפיונעצ ךיז ייז ןבָאה ךָאד ןוא

 טוָאלעג העּפשה רעײז ייז ןבָאה דיסת ןוא ,וצ:םורד ןוא חרזמ ןיא ,וצ

 *..(98 .ו) "טניוווענ ןבָאה ייז רָאנ וװ ןטננעג עלַא ןיא ןליפ
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 שידיי עירעּפמיא יד

 ןדיא יד ןופ לרוג רעד זיא שידיי ןופ לרוג רעד

 יד ןופ ךַארּפש רעד רַאפ טנכעררַאפ ןעוועג לָאמעלַא זיא טיאערבעה
 ,טדערעג ךיוא ןבָאה שיאערבעה םגה ,ןגערפּפָא טשינ סָאד ליוװ ךיא ,ןדיא

 ןוא בָאומ ןוא םודא ,םינענכ יד ,םיוניש עשיטקעלַאיד עסיורג טיפ ,תמא

 ןייא ענונב רָאנ ,ןדיא יד טדערעג זיולב ןבָאה שידיי תעב ,-עקלעפ ערעדנַא

 ןדיא יד ןופ לרונ ןטימ ןדנוברַאפ רעמ זיא שיריי ,רעכיז רימ ןענעז ךַאז

 ןיא ןדייס ,ןרָאװעג טגלָאפרַאפ טשינ לָאמנייק זיא שיאעדבעה ,שיאעדבעה יו

 ןטסערג םוצ שימַארַא ,עודיכ זיא סָאװ ,דרומלת רעד ןעוו וליפא .דנַאלסור

 -ַאבמוא ןוא קילייה ןבילבעג ך"נת רעד זיא ,ןרָאװעג טנערברַאפ זיא ,לייט

 טקנוּפ רעבָא ,טייאערבעה טימ טמעשעג טשינ ךיז ןעמ טָאװ לָאמנייק .ךעֶל ייד

 ךס ַא רָאג ןכוז ױזַא ,םַאטשּפָא רעייז טיפ סיוא ךיז ןטלַאהַאב ןדיא יו

 | .שיריי ןענעקיילרַאפ וצ

 -נֵא ןעמ ףרַאד ,דיא עלעטניּפ סָאד רָאפ ךיז טימ טלעטש שידיי כיוא

 ןופ לרונ רעד ךיוא ןייז טעוו ןוא זיא ןדיא יד ןופ לרוג דעד זַא ןעמענ

 עַיַא יד ןבעלרעביא טנַאקעג טָאה לקלָאפ עניילק סָאד יו טקנוּפ ןוא .שידיי

 ןָאק ױזַא ,ןרָאװעג טפָארטשעג ןיא סע עכלעוו טימ תוינעדוּפ ןוא םייונע
 -ביילג ןוא תוריזג עלַא יד ןבעלכרוד ןעגָאק טעוװ שידיי ךיוא זַא ,ןקיש ךיז

 .ןעגנויצַאב עקיטלינ

 -ָאלַאנַא טימ ןעלטילשברוד ָאד ךיז ליוו ךיא זַא ,רעבָא טשינ טניימ
 -ייא יװ ױזַא ,ןוחטב ןליוה ףיוא ןציטש ךיז ןווורּפ ןוא ןעלעלַארַאּפ ,סעיג

 ,ןיינ ."ןפלעה רעטייו רע טעוװ ,רעהַא זיב ןפלָאהעג טָאה טָאג, טדער רענ

 סָאװ ןטקַאפ ןעגנערב שוריפב ךיא ליוװ ןעלטיּפַאק הרדס רעקיזָאד רעד ןיא

 ןעמענ ןזומ ןטסישואי יד סָאװ ,ןטקַאפ ,םלוע םעד טנַאקַאב טשינ ןענעז

 ,ןייז םיכסמ ייז ףיוא יאדווא ןלעוו ןטסישידיי יד ןוא ,טכַארטַאב ןיא

 .סרעביירש עשידיי יד ןופ וליפא ,קיצניו יױזַא סָאװ ,זיא הדרצ יד

 -דָארב טסיא םורַא ךיז ןעיירד ייז .טלעוו רעד ףיוא ךיז טוט סע סָאװ ןעעז

 ןלענַאיסעּפָארּפ רעייז ןיא טריסערעטניארַאפ ךעלריטַאנ ןענעז ןוא ,ייוו

 זצרַאה ןיא עקכַאיט ַא יז סע טיג ,רעקינייוו סרענעייל יד ןרעוו ,זיידס

 ?טייקכעלברעטשמוא ?סיב םעד טיפ רעדָא ?"הנויח טימ ןייז טעוװ סָאװ,

 .טייקוויטקעיבָא ייז טלעפ סע

 -עּפמסיא ןא זיא רוטלוק עשידיי יד זַא ,ןייטשרַאפ ןפרַאד ,רעכָא ריס

 נָא טשינ זיא יז זַא רעבָא ,עירעּפסיא ןַא ןופ דבנ ןייק טשינ תמא ,עיר

 עטקיניירַאפ יד וליפא רעדָא ,קרָאי וינ רעדָא ייוודָארב טסיא ףיוא ןזיוועג

 ,טגָאזעג טלָאװ ךיא ;סעּפע ךָאנ ןוא --- .ךעלרעּפמיישַאב זיא סָאד ןטַאטש

 סָאװ ךיז ןקידנוקרעד וצ ךס ַא ןַארַאפ ךָאנ זיא ָאפונ זדנוא ייב וליפא זַא

 .רייב סָאד טכַאמענ רעלעה טָאװ
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 קאט בָא ר .א .א

 ץנַאג ןיא ןטסישואי יד רַאפ םויה רדס ןפיוא ענַארפ עטשרע רָאנ יד

 -רַא עסיוועג ןופ ?טשינ רעדָא קלָאפ ַא יו ןבעל רימ ןליוו יצ :יד טושּפ

 טכער זיא ךס ַא ייב זַא ןעגנורדעג ךיא טלָאוו רעביירש עשידיי ןופ ןעלקיט

 עינָאריא יד .ןשימסיוא ךיז .ח .ד ןייגרעטנוא לָאז קלאפ עשידיא סָאד זַא

 ַא ,ןבעל סָאד ןעמענ ךיז ןָאק דיחי ַא ;יח התא וחרכדלעב זַא ,רעבָא זיא

 וליפא ,סיוא:שיס ַא ןבענ ,טשיניריד טשינירימ ױזַא ,טשינ ךיז ןָאק קלאפ

 .ןלעוו סע ןלָאז קלָאפ ןופ םידיהי עֶלַא ןעוו



=. 

 ָאקווד זיב אתית-אכיהמ ןופ

* 

 יד ,ךיז טכוד ,זיא ,סעּפע ןָאט וצ ךיז ייב ּפֶא טכַאט ריא רעדייא

 וליפא ןייג ןָאק סָאד .קסע רעד ךיז טניול יצ ןעניזַאב וצ ךיז ךַאז עטשרע

 ןענעז סע .קַאר ַא ףיוא עיצַארעּפָא ןַא יו ןינע ןטסנרע רָאג ַאזַא ףיוא

 סָאד ךיז ןעמענ ןוא העש-ייח ַא ןופ טשינ ןטלַאה סָאװ םיאלוח עכלעזַא ָאד

 -יטש ַאזַא ןפערט ךיז ןָאק גנודעדורעצ-ןוורענ רערעווש ַא ייב ךיוא .ןבעל

 ןייז, עגארפ עלאטנעמַאדנופ סטעלמַאה ןוא ,תוקפס ןופ טמוק שואי .גנומ

 .איגוס רעברַאה רעזדנוא ןופ דוסי רעד ךעלטננייא זיא "ןייז טשינ רעדָא

 ןוא ,םעלבָארּפ ַאזַא ךיז רַאֿפ טָאהעג טשינ ןבָאה ןרעטלע ערעזדנוא

 זבעל סָאד זיא ענעי רַאפ ,טַאהעג טשינ ךיוא סָאד ןבָאה ןרָאטַאלימיסַא יד

 ןטסיֿפױלטנַא יד רַאפ ?ןייז טנעקעג ןעד סע טָאה שרעדנַא יוװ .שידיי ןעוועג

 יד ןעוועג טרעו טשינ ,שידיי סרעדנוזַאב ,רוטלוק עשידיא עצנַאנ יד ןיא

 .ןטלַאהוצנֶא החרט

 וליפא ןוא ,ןדַארג ײלרעלַא ןַארַאפ ןענעז ןסולָאּפ עקיזָאד יד ןשיווצ

 רעד ןוא גנוטכיר ןייא ןשיווצ ךיז ןעלקַאװ סרעביירש עשידיי ערעזדנוא

 טפאשביל ךס ַא ןַארַאפ זיא סע זַא ךיא סייוו טייז ןייא ןופ ,רעטרעקרַאפ

 גנויצַאב יד זַא רימ ןעעז רערעדנַא רעד ןופ ןֹוא ,ךַארּפש א יו שידיי וצ

 ןייג סע זָאל :ַאזַא ךרעל זיא גנולעטש רעייז .עקירעהעג ןייק טשינ זיא

 ןלָאז יצ ?ןָאט ןעמ ןָאק סָאװ ,ונ ,ןייגרעטנוא שידיי טעװ ןוא ,טייג סע יו

 ,ןסיוו זדנוא ןזָאל סרעוט-רוטלוק "?טנַאװ ןיא ּפָאק ןטימ ןגָאלש ךיז רימ

 -ןעייל ,ןבולק-רוטלוק ןָא ייז ןטלַאה ,שידיי ןיא ןבעלסיוא ךיז ןליוו ייז זַא

 עכעלגעמרַאפ .הנחמל ץוחמ ןיוש ןענעז רעדניק ערעייז רעבָא ,ןעניירַאפ

 ןיא טפנוקוצ ןייק טשינ טָאה שידיי זַא ,ךיז ייב ןסָאלשַאב קידנבָאה ןשטנעמ

 סָאד .לארשי-תנידמ ראפ רענעלּפ יילרעלכ ףיוא ןטסָאק ךיז ןזָאל ,עקירעמַא

 עקרַאטש יד .ָאד זדנוא וצ ןתובייחתה עלַא ןופ גנוזיילסיוא ןַא ןייז לָאז

 ױזַא טעװענַאבַארַאב ,עכלעזַא טלעפ זדנוא ייב סָאװ ,ןיטיַאמ עדנַאנַאּפָאדּפ

 -"רַאפ ןרעוו רוטלוק רעשידיי רעד ןופ ןטיונ-רוטלוק עֶלַא זַא ,ןרעיוא יד ןיא
 ס ט = ױמפ 504
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 קַאב אר .א .א

 ןבעל םוצ ןליוו רעד

 רעד אטשינ זיא ןדיא עטסרעמ יד ייב :רעד טושּפ זיא לכה-ךס רעד
 רעד ןיא ןענעז ייז .ללכ2 רעטרעדנוזעגּפָא ןַא יװ ןבעלוצסיוא ךיז ןלייו
 טבעל רע יצ ןָא קרַאטש טשינ םיא טיינ סע סָאװ ,ןשטנעמ א ןופ הניחב
 טיפ הנומא ןייז ייב ןטלַאה ךיז טעוו דיא רעשיסקָאדָאטרָא רעד .טשינ יצ
 ןופ טייקיבייא ןַא ךיז רַאפ טָאה רע תמחמ םיגהנמ ןוא סעינַאמערעצ יד
 ךָאנ ךיז טגעװַאב ןביולנ ןשיאַאזָאמ ןופ רענַאקירעמַא רעד .שנועו רכש
 .שזיטסערּפ ןסיוועג ַא םיא טיג סָאװ ,רעפסָאטטַא רעכעלטפַאשלעזעג ַא ןיא
 ךָאנ ןָאק ,רוטלוק רעשידיי רעד ןיא טלצרָאװ סָאװ ,דיא רעקיביולנמוא רעד
 .ניוו ץלַא ,-עטייוו סָאװ , ץרּפ טגָאז יו רעבָא ,ל?לכ ןטימ ןטלַאה ךיז ךיוא
 טײקכעלמעװקַאב ענענייא ענייז ןיא ןָאטרַאפ ױזַא זיא דיחי רעד ."רעקיצ

 רע טלַאה רעמָאט ןוא .ללכ2 רעד ןָא טשינ םיא טייג סע ןזַא ןסוסקול ןוא

 תובדנ יד טיס אצוי ןיוש רע ןיא ,רענרָאזרַאפ-?לכ ַא רַאפ ָאי ןיוש ךיז
 -יטיונמוא ףיוא ןבעגעגסיוא טּפָא ייז ןרעוו ,ךעלטנגייא סָאװ ,םיג רע סָאװ
 ןָאק רעטלעג ערעסערג ץלַא ,ןישַאמ עדנַאנַאּפָארּפ יד רעסערג סָאװ .ןקעווצ עק
 ןפַאש וצ ףיוא טַארַאּפַא רעד סָאװ ,דָאש רעסיורג ַא זיא סע .ןעיצסורַא יז

 ןטרָאד רעבָא .טלעג םעד ןופ לייט ןסיורג ַא רָאג טעװעלכַאטרַאפ טלעג סָאד

 .העינמ עסיורג ןייק ןַארַאפ טשינ זיא קעז-דלָאנ ןַארַאפ ןענעז סע ווו

 ןפיוא טנכערעגסיוא ןייז ץלַא ןומ לטלעװ םענעגייא רעזדנוא ןיא

 ָאד ןענעז סע טשינ ןוא ,ןקיוּפ וצ ןישַאמ יד ןַארַאפ זיא סע טשינ .ןשָארנ

 סָאװ ייז ןוייו וצ רעדָא עכייר יד ןעיצוצוצ- יו ןסייוו סָאװ ןשטנעמ יד

 יד ;הרוש עטשרעטנוא יד ןוא -- ןָאטּפױא טנָאקעג טְלָאװ טלעג רעייז

 יד ןייז וצ רבוג רערעווש ץלַא טרעוו סע ןוא ,ךיז טײרּפשרַאפ טליגכיילג

 רעמ ץלַא ךיז ןוייװַאב שידיי ןיא ָאקװד ןעוו ךָאנ טרפב ,עיצַאלימיסַא

 ןֹוא שיריי ןבעגפיוא ףרַאד עמ זַא ,תויאר טימ וליפא ,שואי ןֹופ םינמס
 וצ ןעמוקסיוא רימ טעװ םעד ןגעװ .שילננע ףיוא טעברַא-רוטלוק ןָאט
 -קע סע זַא ,ןוייוונָא רָאנ ָאד ךיא ?יוװ לייוורעד .רעטעּפש תוכירַאב ןדער

 יד יו ,גנויצַאב עטנעלַאוװיבמַא ןַא ץנענילעטניא רעזדנוא ייב טריטסיפ

 ביל םיא טָאה עמ .ה .ד ,רעטָאפ םעד ענונב ןטלַאה רעקיטילַאנַאָאכיסּפ

 ערעזדנוא רליפא רעבָא .טייצ רעבלעזרעד ןיא טנייפ םיא טָאה עמ ןוא

 סָאד .שידיי וצ גנויצַאב ָאתיתיִאכיהמ ַא ןכָאה ,עטלייצעג ץוח ,סרעביירש

 ןיא ןעניפעג רימ סָאװ ,עיצַאלימיסַא:ךארּפש רעד ןופ ןעזסױרַא ןעמ ןָאק

 ןביירש וצ ןעמוקסיוא ךָאנ רימ טעוװ םעד ןגעוו סָאװ ,ןעגנוטייצ עשיריי

 .ןביירש וצ ןוא

 השעמ ףוס ןוא ,קידנקעטשנָא זיא גנויצַאב עכעלבעל עקיזָאד ידי

  יװ ךַאז יד ןעמענ אפוג סרעביירש עשידיי יד זַא ןוא .הליחת הבשחמב

 סרענעייל יד ןיוש ןלָאז סָאװ ָאט ,'ןַאּפש ןיא , טגָאז רענַאקירעמַא רעד
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 שטידיי עירעּפמיא יד

 שידיי זַא ,יוװ ּפָאק ןיא ךיז ןּפוטָאּפ טשינ שרעדנַא ןיוש ןָאק יאדווא ?ןגָאז

 .ןברָאטשענּפָא בלַאה טושּפ רָאנ ,תומל הטונ ַא רָאנ טשינ זיא

 יד ףיוא ןעומט סָאװ .ךערברַאפ ַא טושּפ ןענעז ןעיירענָאלק יד טָא

 -רעד ךיוא ןיוש ױזַא יד זיולב ןקירדרעד ייז ?סהכיא ערעייז טימ םיננוקפ

 עטַאט רעד תעב סָאװ רעדניק ענעי ןָא ןענַאמרעד ןוא ,גנומיטש ענענָאלש

 ייז ןטלָאװ תעב ,ןענייוו ןייא ןיא ייז ןטלַאה ףַאלש זיא עמַאמ יד רעדָא
 ,ןזײּפש עקיטפערק ןבעגעג ,ןייז וצ ףרַאדַאב סע יוװ טלדנַאהַאב ,יז רעדָא ,םיא

 .ןטימעג םיזירק דעד טלָאװ ,ייז ןעזוצ םייב ךעלגיוטסיוא רעמ ןייז ןוא

 - ןעגנוקירלושַאב יד ןוא ,קיטיונ ןענעז ןגָאלקנָא רָאנ ןעיײרעגָאלק ןייק טשינ

 .עשיפיצעּפס ץנַאג ןענעז

 -ַאב עכלעזַא טימ המישר ַא ןעגנערב וצ ירפ וצ ךָאנ זיא לייוו-עד

 רעדָא רעד ןגעװ טשינ ָאד ךיז טדער סע ,ךיז טייטשרַאפ ןוא ,ןעגנוקידלוש

 רָאלק טשינ ןיא סע סָאװ ,םעד טימ ןביֹוהנָא ,רעבָא רימָאל .ןָאזרעּפ רענעי

 "עג טשינ ןטלָאװ רימ יצ ןוא ,קלָאפ א יװ ןבעל ןליוו רימ יצ :זדנוא ייב

 -לֹוק ןשימסיוא ךיז ןלָאז רעדניקסדניק ערעזדנוא זַא ,ןדירפוצ רעכיג ןעוו

 תוקפס רעקיזָאד רעד ןופ .סנטשרע זיא סָאד .טעטירָאיַאמ רעד טיפ לעדוט

 טשינ לָאמנייק ןָאק טייקידלסַאוװ ַא ןופ ,םירָאװ ,טײקיטנעהּפָא יר טמַאטש

 ןופ דליב ַא ךיז רַאפ ָאי ןבָאה רימ רעדיו ביוא .שי ןייק ןעמוקסיורַא

 טָאה סָאװ :ָאד ךיז טגערפ סע .טײקנטלַאהעגסיױא יד ָאד טלעפ ןזיא ,םויק

 ?רוטלוק רעשידיי רעד ןופ םויק ןרַאפ ןָאטעג ןימא -רוטלוק רעקיזָאד רעד

 ,ןביירש ןוא סעיצקעל ןטלַאה וליפא רעדָא ןצנערעּפנָאק וצ ןעמוק ,ןלהק ךיז

 ,ליוװ ץנַאג סייוו ךיא .גונעג טשינ יא ,הסנרּפ ַא זיא סָאד ןעוו ךָאנ טרפב

 סָאװ ,ןשטנעמסקלַָאפ טַאלג ןוא סרעדעל ,סרעוטילוש ןַארַאפ ןענעז סע .זַא

 -וטיטסניא ןציטש ןוא ןעיוב ףיוא טייצ ךס א רָאג ןבעגעגקעװַא ןבָאה

 'צ אקווד רימ ןסייוו ייז ןופ .וו .א .א רעכיב ןביילק ןבולק ףיֹוא ,סעיצ

 .סיצניוו

 ?שיריי ןענערָאװַאב וצ ףיוא סהלגנ עטלוב יד רעבָא ןעוט סָאװ

 .ןרַאטערקעס ןוא סרעציזרָאפ טימ סעיצַאזינַאגרָא ןַארַאפ ןענעז יאדווא

 םידיחי ןזומ גנוגעװַאב ַא דנַאטש וצ ןעגנערב וצ .גונעג טשינ זיא סָאד

 קיטכַאמ ַאזַא .ללכ ַא ןבעל ןָאק שפנ תריסמ טימ רָאנ .תונברק ןעגנערב

 ,"טולב ןוא סייווש ,ןרערט , טימ ןעמוקּפָא טזומעג טָאה דנַאלגנע יוװ דנַאֿל

 ענעטינשרַאפ ןוא עטגלָאפרַאפ ןוא עטנַאיעג אזַא ןיוש ָאטישּפ ַא טנייה

 -עג ןריובענ זיא סָאװ קְלֶאֹפ ַא ןופ טקודָארּפ רעד ,ערעזדנוא יו רוטלוק

 ."ייח ךיימדב , טרָאװ-גָאלש ןרעטנוא ןרָאװ

 טנָאזעג סָאר זיא ןעוו .דיחי ַא יו רעמ ןריפסיוא עּפורג ַא ןָאק סיוועג

 וצ ךָאנ טנייל ןוא טעברַא ןייז תומלשב טוט ריחי רעדעי ןעוו ?ןרָאװעג

 "סוא טעברַא עמ ווו סרעדנוזַאב ,לָאמטּפָא רעבָא ,בוט-רתיל רעמ ?סיב ַא

 ןתובייחתה יד ןופ סיוא ךיז ןעמ טוט ,תוריכש קיצניװ רַאּפ רעדָא טסיז
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 קַא בָא ר .א .א

 ,תופירש רעוװעשטידרַאב סמכילע-םולש ןיא סרעשעלרעייפ יד יו קיטכיר ןוא

 סע זַא ןוא "?ךיא סעּפע סָאװ, ,ןטייוצ םעד אדבוע יד ּפִא רענייא טינ

 :רעשעלרעייפ רעקיליוויירפ רעד ןיוש טנָאז הפירש רעטייווצ ַא וצ טמוק

 ,ביוחמ טשינ ןיוש ךיא ןיב סָאד ;טכַאנ ןייא ןיא תופרש ייווצ ,סָאװ,

 ןפיוא רענייא ךיז טזָאלרַאפ ײזַא -- "טשינ ךימ ןעמ טיינ טָאטש זופ

 עשידיא-שינַאּפש ַא ןָאק רַאפרעד .טלטברַאפ טרעוו טייצ יד ןוא ,ןטייזוצ

 ןיא דנעב ענייש עסיורג 10 ןיא עקיסקעמ ןיא ןײגסױרַא עידעּפָאלקיצנע

 ןָאילימ בלַאה ַא ןוא 2 טימ ,קרָאי-ינ ןקיזיר םעד ןיא תעב ,רָאי רָאַּפ ַא

 עידעּפָאלקיצנע רענײמעגלַא רעד טימ "ב, ייב טשרע ךָאנ ןעמ טלַאה ,ןדיא

 -רעטניה יד רעבָא ,ךס ַא ָאד ןענעז םיצורית !ןקסע ןקירָאי 28 ַא ךָאנ --

 טשינ ןלעװ םיצורית טימ ץראק ַא זַא ,קיטלַאװעג יוזַא זיא טייקילעטש

 .קחוד .םעד ןרעפטנערַאּפ

 ןענעז ייז ,שימענַא רָאנ טשינ ןענעז סעיצַאזינַאגרָא-רוטלוק ערעזדנוא

 עשירפ ןייק ןעמונעגנירַא טשינ טָאה עמ תמחמ ,שיטָארעלקס-ָאירעטרַא

 -ירעמַא, ןיא ,"תירב ינב , יד ןיא לשמל ,םוטעמוא סע טוט עמ יו ,תוחיכ

 ,ןשטנעמ רַאֹּפ עקיבלעז יד ןופ לָאּפָאנָאמ רעד ןוא ,"עטימָאק שיאושזד ןעק

 טלעפ סע ,גנַאג םעד טלַאהרַאפ ,קיאעפ יו עדוי ימ ןייז ןלָאז ייז וליפא ןעוו

 רעשימַאניד ַא .ןעגנוגעװַאב עלַא ןיא ךיז טרעדָאפ סָאװ ,טייקשימַאניד

 יַאב ןָאק רע רעדייא קנַאדעג ַא ןופ טרעטסײגַאב ןייז ןיילַא זומ שטנעמ

 -לעזַא ןיא ןרַאּפשנָא ןוא ןרַאּפשניײא ךיז טעוו ןימ ַאזַא .ערעדנַא ןרעטסיינ

 טשינ טעװ רעדָא טשינ ןָאק עילָאּפָאנָאמ עכעלטנייוועג יד סָאװ ,רעטרע עכ

 .ןעמוקוצ ייז וצ
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 טשינ ןבָאה סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא רוטלוק ערעזדנוא ןופ היאר עצרוק יד

 ,טייל עגנוי ערעדנַא ןקריוװַאב ןלָאז סָאװ ןטפערק ערעגניי ןייק טלקיווטנַא

 ןוא ןטנַאלַאט ליפ ױזַא טימ רוטלוק רעזדנוא סָאװ תוביס יד ןופ זיא

 ןוא טנַאקעג טָאה יז סָאװ יבנגל קידכעבענ ױזַא זיא ,תוחוכ עשירעפעש

 .ןייז טפרַאדַאב

 ןיא ,סעיצקַאדער יד ןיא ןדנוא ייב טבעווש טסייג ָאתית-אכיהמ רעד

 "וא ,טָאה טפרַאדעג ןוא ,ןעלקניוו-רוטלוק ערעדנַא ןיא ןוא בולק-רעביירש

 ןליוו רעד ןשרעה ,טסישידיי רעקיניזטסוװַאב ַא ךיז טניפעג סע ווו םוטעמ

 טרעוו דיחי רעדעי ןעוו רָאנ .ןסיורד וצ טנַאװ יד ןכערבוצכרוד אקווד ןופ

 יד ןָאק ,ללכ ןרַאפ סעּפע ןָאט וצ גנַארד ןכעלרעניא ןַא ןופ ןבירטעג יו

 יסײנַאב וצ שידיי ןיא גונעג ןַארַאפ זיא'ס זַא .ןעמוק דנַאטש וצ ךַאז

 -- ןינע רעפיט ַא זיא ןיילַא שידיי ןופ טפַאשרעריטרַאמ יד ןיוש --- ןרעט

 ןדעי רַאפ רָאלק ןייז טפרַאדַאב טָאה סָאד םנה ,רעטעּפש ןעז רימ ןלעוו

 .רוטלוק רעשידיי רעד ןיא העידי ?קערב ַא טָאה סָאװ ,םענייא
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 שידיי ןופ לדוג רעד

 ןוא ,קידװעטײטַאב-רָאנ םענייא רַאפ זיא סָאװ טרָאװ ַא זיא ?רוג

 ןביולג ,טָאנ ןיא ןביולג סָאװ יד .הצילמ עטסוּפ ַא זיולב ןטייווצ ַא רַאפ

 ."ןייא טשינ רעגניפ א ךיז ןעמ טדיינש ןליוו סטָאנ ןָא , ,לרוג ַא ןיא ךיוא

 ביוא תמחמ ,ןבָאה טפרַאדַאב טשינ ןגרָאז םוש ןייק ןטלָאװ ןטפילַאטַאפ

 ןרעטשעצ טשינ קילגמוא םוש ןייק טעװ ,ןבעל ןלָאז ייז טרעשַאב זיא'ס

 .ץנעטסיסקע רעייז

 ןיא הנוילע החנשה ןייק ןיא טשינ ןביולג סָאװ ןשטנעמ ענױזַא רַאפ

 -עג טשינ ןוא ,טלָאװעג ָאי ןטלָאװ רימ .סונ עטרַאה ַא לרוג טרָאװ סָאד

 ןיא ךָאנ זיא שיפָאזָאליפ .חוכ ןימ ַאזַא ןַארַאפ זיא סע זַא ,ןביולנ טלָאוװ

 החגשה ַא ןָא טרירעּפָא לרוג רעד ױזַא יו ןרָאװעג טרעלקרעד טשינ ץענרע

 .הנוילע
 ךַאז יד ,ךיז טייטשרַאפ ,זיא הכרעמ זיולב ןעניימ לָאז לרוג ביוא

 רעבָא דלַאביװ .ךעלגנענוצ זדנוא רַאפ זיא רבע רעד םירָאװ ,רעגנירג ךס ַא

 ,שרעדנַא סעּפע ןיוש זיא ,אבהל ףיוא ןענרעֶלּפָא רבע םעד ןופ ףרַאד עמ

 ."לרוג, הגשה רעד ןופ ןעניז םצע רעד ךָאד זיא ,ךעלטנגייא סָאד ןוא

 ןַארַאפ זיא סע זַא ,רבדל היאר ןימ ַא קלאפ עשידיא סָאד זיא דָארג

 ןוא עיגָאלַאכיסּפ ,עטכישעג רעד ןופ םיללכ עַלַא טיול םירָאװ ,לרוג ַא

 טעז ױזַא ןוא ;םויק ןשידיא םעד ןרעלקרעד טשינ ןעמ ןָאק עיגָאלָאיצַאס

 עטכישעג רעד ןיא קלָאפ רעדנַא ןייק .שידיי ןופ גנַאנ רעד סיוא ךיוא

 ךַארּפש ןייק ןוא ,ןדיא יד יו עיגָאלָאריטרַאמ ַאזַא טכַאמענכרוד טשינ טָאה

 .שידיי יו תורצ ליפ ױזַא טַאהעג טשינ טָאה

 שידיי ןופ עינַאלַאריטרַאמ יד

 סָאװ תוביס ןוא תוריזג יד רוציקב ןענעכערסיוא זיולב ךיא ליוװ ָאד

 סעּפע ,ןושל ַא ןרָאװעג זיא יז טניז ןופ ןייטשוצסיוא טַאהעג טָאה שידיי

 ןייא ןיא ןטלַאהעג ןוא ריא ףיוא טצעזעגנָא ךיז טלָאװ רעטוג-טשינ א יו

 .ןגרעוו
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 ק ַאב ַָא ר .א .א

 יידיי ַא ןפַאש ןביוהעגנָא טָאה עמ ןעוו ןטייצ יד ןופ ןבייהנָא רימָאל

 ןעװעג ןענעז רעדנעל עלַא ןיא .טרעדנוהרָאי ןט-14 ןיא ,רוטַארעטיל עש

 םירפס .טיהעגּפָא ןרעוו ןגעלפ ןדי-בתכ וװ ,ןרעטסַאנָאמ יד יוג ,רעצעלּפ

 זיא שטייט-שידיי ףיוא ןכַאז רעבָא ,טיהעגּפָא ןרעוו ךיוא זדנֹוא ייב ןנעלפ

 -ףירט יו טשינ ביוא ,טכַארטַאב ייז טָאה עמ .ןגײלוצּפָא ווו ןעוועג טשינ

 רעגָארּפ רעד טשינ ןעוו ןוא ,קיטרעוומוא יװ סנטסקיצניוו זיא ,סלוסּפ

 טלָאװ ,ןעגנופַאש עשידיי ןבילקעג טָאה סָאװ ,רעמײהנעּפָא דוד ,בר

 .סיורג רָאג ןעוועג הדיבא רעזדנוא

 זיא עטנרעלעג רעקינייו-רעמ יד דצמ שידיי וצ גנויצַאב עצנַאג יד

 עסיוועג ןיא ױזַא ךיוא טציא ךָאנ זיא ןוא ,לוטיב ןיא ןעקנוטעגנייא ןעוועג

 עילָאד ַאזַא טַאהעג ןבָאה ןכַארּפש ענרעדָאמ עלַא טעמכ ,אלימ .ןזיירק

 ןבָאה ַאקרַארטעּפ ןוא עטנַאד .ןעלקיװטנַא ןיא ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ייז תעב

 )0800400 .שינעילַאטיא ןיא ןפַאש רעייז רַאפ ןרעפטנערַאפ ךיז טזומעג

 ןרַאפ שיזיוצנַארפ ןזָאלוצ לָאז עמ זַא ,םימחר ןטעבעג ךיז טָאה 4ט 86114ץ

 ךיז טָאה ןָאסלעדנעמ השמ רענעגייא רעזדנוא .ןכַארּפש יד ןופ רעיוט

 ךיז סָאה רע ןעװ ,םיאנוש טפיוקעגנייא .ָאפוו דנַאלשטייד ןיא

 ןטלַאהעג סע טָאה רעדִיוו ,ןָאקייב סיסנַארּפ .שטייד רַאּפ טקעטשעגנייא

 ןיימ ןיא) .שילגנע ףיוא סטכער סעּפע ןביירש וצ דובכה-תתיחפ ַא רַאפ

 טלעטשענּפָא ךיז ךיא בָאה ?פצסס!ססצ ?צחסטסו צזספזפוצ זזיטת גיט

 .(תוכירַאב ןעגנויצַאב עקיזָאד יד ףיוא

 שידיי ףיוא סָאװ ,שודיח ןייק ןייז טשינ ןיוש זדנוא ףרַאד רַאפרעד

 טרָאפ ָאד זיא ןגעווטסעדנופ .ּפָארַא ןביוא ןופ טקוקעג םיליכשמ יד ןבָאה

 "ייוטייצ ַא ןעװעג ?וטיב רעד זיא ןכַארּפש ענעי ייב תעב ;קוליח ַא

 -נוא זַא ,ךיז טייטשרַאפ .םויה דע ןבילברַאּפ זדנוא ייב סָאד זיא ,ועקיל

 ,ןדייל קרַאטש טזומעג טסיינ-גנופַאש רעד טָאה ןדנעטשמוא עכלעזַא רעט

 -עצ ןענעז ןטנַאלַאט ןוא ,טקילפנַאק ַא ןעגנַאנעגנָא רדסכ זיא'ס םירָאװ

 .שידיי ןוא ךַארּפשידנַאל רעד ,שיאערבעה ןשיווצ ןרָאװענ טלקערב

 תוריזג - דנַאל

 "דנַאל -- ןשינעקישנָא הרדס רעיינ ַא וצ רעבָא רימ ןעמוק טציא

 . "רַאפ לָאז ךַארּפש ַא סָאװרַאּפ ,ןלעטשוצרָאפ ךיז רעווש זיא סע .תוריזנ

 -לימ ַא ןיא ,ןפָארטעג רעבָא ךיז טָאה סָאד .גנוריגער רעד ןופ ןרעוו טרעוו

 ,רעקלעפ עטקירדעגרעטנוא ןופ ןכַארּפש ערעדנַא טימ ךיוא ,סָאמ רעד

 "סור רעטנוא שידנַאלניפ ןוא שיליוּפ ,ךיירטסע רעטנוא שיכעשט ,לשמל

 .שידיי יװ ןייטשוצסיוא ליפ ױזַא טַאהעג טשינ טָאה ןושל ןייק רעבָא ,דנַאל

 "כרוד טזומענ ןבָאה דגיירפ ןופ רעדנירג יד סָאװ טנעיילעג טָאה סע רעוו

 שינעביולרעד יד ןעמוקַאב וצ ןבעגעגנייא ייז ךיז טָאה סע רעדייא ןכַאמ
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 שידיי עירעּפמיא יד

 ייריי רעד ןופ שינרעטַאמ יד ןייטשרַאפ טעװ ,גנוטייצ יד ןבעגוצסיורא

 עלַא ףיוא ?דעטַאעט ןשידיי םעד חוכמ זיא סָאװ ,טנייה .רוטלוק רעש

 .שידיי ףיוא טשינ רעבָא ,דנַאלסור ןיא ןליּפש טגעמעג ןעמ טָאה ןכַארּפש

 ,םעד בילוצ ןעגנַאגעג ןריולרַאפ ןענעז סע תוחכ ליפיוו ,עיגרענע ליפיוו

 רשמְל ןעמוסעגרָאפ ןענעז סע סענעצס עשימַָאקײגַארט ַא רַאפ סָאװ ןוא

 .-קַא יד ןוא ,גנולצולּפ רעטסיימיייצילָאּפ רעד ןעמוקעגניירַא ?ײא סע ןעוו

 .שטייד "ןכערּפש , ןביוהעגנָא ?ָאמַאטימ ןבָאה ןרָאיט

 סיױרַא טרָאטעג טשינ רָאי טכַא עצנַאנ ,ךיז טכוד ,טָאה ליזַארב ןיא

 טָאברַאפ רעד זיא קירוצ גנַאל טשינ רָאנ טשרע ןוא ,גנוטייצ עשידיי ןייק

 ןלוש עשידיי ןיא ןייג ןיוש ןענָאק רעדניק ןוא ,ןרָאװעג ןעמונענּפָארַא

 סיצַאנ יד רַאפ טַאהעג ארומ טָאה עמ ?ןעוועג םרונ סע טָאה סָאװ ןוא ---

 ךיז טזומעג טָאה לווייט רעד .שידיי ןטָאכרַאפ ןעמ טָאה ,שטייד רעייז ןוא

 ,קידנכַאל ןטייז יד ייב ןטלַאה
 קידננָאזוצ יױזַא טילבעצ ךיז טָאה שידיי ווו עניטנעגרַא ןיא רעדיוו

 ַא ףיוא שידיי ןדער וצ שינעביולרעד עלעיצעּפס ַא ןעמוקַאב ןעמ זומ
 זיא'ס רָאנ ,טשינ ךיא סייוו ,ןבָאה וצ ארומ זיא ןטרָאד ןעמעוו רַאפ .נניטימ
 רע ייא .ןדיא ַא ןעמ טסיש לייוורעד ,רעב ַא טכוז עמ :השעמ עקיבלעז יד
 ןוא ."ןבָאה ךָאד ןעמ געמ תועט ַא רעבָא ,ונ, ,רעב ןייק טשינ ךָאד זיא

 עשיריי ןופ גַאלרַאפ רעקידהשקשינ ַא ןסקַאװעצ ןיוש ךיז טָאה רעמָאט

 יו ןדייס רעכיב ןייק ןריטרָאּפסקע טשינ ןעמ ןָאק ,עניטנעגרַא ןיא דעכיב

 ןוא ,טשינרָאג ןיוש ךיא סייוו עקדנָארַאּפ ַא רַאפ זיא סָאד סָאװ .תונתמ

 טשינ ךיוא ךיא ןָאק ,טנערפעגנָא בָאה ךיא סָאװ רעיניטנעגרַא יד ןופ

 עקיטסיזמוא תונתמ זַא רעכיג ךיז טגייל ?כש ןפיוא .קלָאט ןייק ןייגרעד

 ןריסַאקנייא ןוא ןפיוקרַאפ תעכ ,דנַאל ןרַאפ טשינ ךיז טניול ,ןקישסורַא

 .ךופה םלוע ןַא ןיא ןבעל רימ רעבָא ,סניוועג ַא זיא רַאפרעד טלענ

 -ידיי עסיורג עלאעדיא ןַארַאפ ןענעז סע ווו עקיסקעמ וצ רימ ןעמוק
 רעד רעבָא זיא סָאװ .ייז טימ ךיז רימ ןסיורג ָאד וליפא סָאװ ,סעלוש עש
 סָאװ ןואיטיובעגפיוא ןבָאה ןדיא סָאװ ,ןלוש עקיזָאד יד ןיא ?תמא רעתמא

 ,"ןרָאסעּפָארּפ, רענַאקיסקעמ סרערעל עטסרעמ יד ןענעז ,ףיוא ןטלַאה ייז
 סָאד) םידומיל עשידיא ףיוא ןוא לוש רעד ןופ תוריכש רעייז ןנירק סָאװ

 ןלָאצ ןדיי יד !גָאט ַא העש עלופ ַא טעייטס (שידיי ןוא שיאערבעה טסייה

 יד ןטלַאהסיוא ןפרַאד ייז יא ,ןלוש רענַאקיסקעמ יד רַאפ ןרעייטש יא

 יו טקנוּפ טא ,ןלוש ענענייא ערעייז ןופ ןרָאסעּפָארּפ רענַאקיסקעמ
 רענַאקיסקעמ רעדניק יד טימ ןענרעל טנָאקעג טשינ ןטלָאװ ןדיא

 יו ןביולנ וצ טשינ טושּפ זיא סע .ןענובשח רעדָא רוטארעטיל ,עטכישעג

 ךָאד ןוא ,ןנָאז ןעמ ןָאק ןגיוזענסיוא ,םוטעמוא טצונעגסיוא טרעוו שידיי

 טריצודער טציא ,טונימ 90 ערעייז טימ רעדניק יד .רעדנווו יז טזייויַאב

 .הלועּפ ַא טרָאפ ןזייוו ,גָאט ַא טונימ 60 ףיוא
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 ס ַא ב ָא ר .א .8

 סרעדערישידיי ןופ גנוטָארסיױוא יד

 רעדָא ןקיטשרעד סָאד ,ךיז טייטשרַאֿפ ,זיא ץְלַא רַאפ רעכעלקערש

 ןוא ריפ םורַא סָאװ ,דנַאלסור ןוא ןליױּפ ןיא ןדיא ןָאילימ 6 ןסישסיוא

 -ערישידיי עטסטלצרָאװרַאפ יד ןעוועג ןענעז ייז ןופ ןָאילימ ןבלַאה ַא

 ,סרערעל ,סרעלָאמ ,סרעביירש ,ןשטנעמ--וטלוק עטסשירעפעש יד .סרעד
 ,קיבייא ףיוא שידיי טימ ןדנוברַאֿפ טאהעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרָאטקעל ןוא

 עמַאס רעד ןרָאװעג ןטינשרַאפ ןיא סע ןוא ,ןרָאװעג טכַארבענמוא ןענעז

 -ענ זיולב .רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש רעקיטייצ:טנייה רעזדנוא ןופ רוקמ

 ןעזסיורַא ןעמ ןָאק ןפַאש רעייז ןופ ןוא ,טעװעטַארעג ךיז ןבָאה עטלייצ

 ,סיצַאנ יד ןופ םישעמ עשינָאלוװייט יד ךרוד ןריווועגנָא ןבָאה רימ לפיוו

 יד ןעמוקענוצ ךָאנרעד ןיא ּפַאנק ןעװעג ךָאנ טלָאװ סָאד יװ ױזַא

 ןַא ןופ .עינעמור ןיא זייוולייט ןוא דנַאלסור ןיא שידיי ןופ עיצַאדיװקיל

 -ַאק ןוא סעלוש ענעטלאהעגסיוא-ננורינער טימ ,שידיי רַאֿפ ָאדַארָאדלע

 -טייצ טימ ,טלעוו רעד רעביא טמשענ ןבָאה סָאװ סרעטַאעט טימ ,סעּרדעט

 ענג ןיא -- עטסעב יד טימ ןכיילנרַאפ טנַאקעג ךיז ןבָאה סָאװ ןטפירש

 -ּפִא ןבעל עשידיי סָאד ךיז טָאה ּפַאלק ןייא טימ ןוא ,שינעטסיװ ַא ןרָאװ

 .טלעטשעג

 -רעביא ןוא ןגָאז טנַאקעג ןיוש ןעמ טלָאװ ,ץלַא ןעוועג סָאד טלָאװ

 סָאװ עינָאריא עיינ א ןעמוקוצ ךָאנ ףרַאד .ונייד לָאמ קילדנעצ א ןגָאז

 קנַאדַא רָאנ שיכולמ ןעמוקעג דנַאטשוצ זיא סָאװ דנַאל ןגייא ןַא ןיא

 שיריי טרעוו ,סרעדער-שידיי בור סָאד ,ןָאילימ 6 יד ןופ גנוטָארסיוא רעד

 ןוא טדמערפעגּפָא דיזמב טרעװ טננוי יד ןוא ,דניקפיטש ַא יװ ןטלַאהעג

 ןעגנַאגעג ראי טנזױוט טעמכ ,זיא סָאװ רוטלוק רעד ןופ טרעטייוורעד

 גנוטייצ עשיריי עכעלנעט א ןוא ,רעשיערבעה רעד טימ טנַאה ןיא טנַאה

 סה --- זיא לוש עשירדיי ַא ןוא גָאט ַא רעביא גָאט ַא ןעמָאנ םעד ןטייב זומ

 א טכַאמענ ָאי טציא טָאה לארשי-תנידמ ןיא "דנוב,, רעד םגה ,ריכזהלמ
 .טַאווירּפ ,בייהנֶא ?קיטש

 .ה .ד ,רעדנעל עיירפ עלַא ןיא הכמ טּפיױה יד ,ןיינ ?ץְלַא סָאד זיא יצ

 רעשיטקַארּפ ןיא סע .עיצַאלימיסַא ןיא ,טפרורעג טשינ טרעוו שידיי זו

 ןטימ ןייג וצ ,דנַאל םענופ למוטעג ןיא ןפרַאװצנײרַא ךיז רעגנירג ןוא

 ןָא טמוק ךשמה רעד זַא ,ךָאנ טרפב ,עטלַא סָאד ןטלַאהוצנָא יו ,םָארטש

 ךַארּפש עקיצנייא יד זיא שידיי זַא ,ןייז ףיסומ ךָאנ ריִמָאְל ,רעווש ױזַא

 טשינ ןבָאה סָאװ רוטַארעטיל עקיצנייא יד ןיא רוטַארעטיל עשידיי יד ןוא

 ןוא ןרעק ןענָאק ךיז ןלָאז ייז ןעמעו וצ הכולמ רעדָא דנַאֿל םוש ןייק

 טימ םוכ רעד ןוא --- ןרידיסבוס ןוא ץוש ןרעטנוא ןעמענ ייז לָאז סָאװ

 .רעד ןעמוקוצ טפרַאדַאכ ךָאנ טָאה ,ןיינ ,טלופרַאפ ןיוש טרעוו טייקרעטיב

 ,אפוג עיצַאלימיסַא רעד ןופ רעגרע ךָאנ רשפא זיא סָאװ ,שואי ןופ םערָאװ
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 שיריי עירעּפמיא יד

 ןופ תוחוכ יד ּפָא טכַאװש ןוא טנגוי רעד ןופ תוחומ יד טסמרַאפ ןוא

 | .אפונ םרעפַאש יד

 - רעשרַאפ-םידיחי ףיוא הללק יד

 ןְשרָאפ טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ םידיחי יד וליפא ,רעמכָאנ

 ןופ תובישח רעד וצ ?סיב שּפיה ַא ןגָארטעגוצ ןטלָאװ סָאװ ןוא ,שידיי

 ןבָאה רימ .םוטַאפ ןרעטצניפ א ןופ ןרָאװעגנ טפָארטשַאב יו ןענעז שיריי

 ייב ןעוועג קסעתמ ךיז ןבָאה סָאװ יד ףיוא הללק רעד ןגעו טרעהעג

 ןזומ ךיז ךיא געלפ ,ןברָאטשעג עֶלַא ןענעז ייז זַא ,רבק סנעמַאקנַאטוט
 רעד זַא ,ןענעייל ךיא נעלפ סעיינ יד ןיא ךעלּפעק יד ךָאנ ןעוו ןכַאלעצ

 רעשרָאפ רעדנַא ןַא ןוא ,הריטּפ רעד וצ טלַא רָאי 78 ןעוועג זיא רעבערג

 וו .ַא .א רָאי 78 ןעוועג זיא

 ץביל יד ריס ןעמענ .ודנוא ייב ןעמוקעגרָאפ רעבָא זיא שרעדנַא

 תוחּפשמ עטרילימיסַא ןופ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ןטסישידיי עשיטַאּפמיס

 טָאה סָאװ שטנעמ ַא ,שנַאמ פיליפ יוװ ,רוקמ ןשיעּפָאריײא-לטימ ןופ רעדָא

 עשימעדאקא ןיא שידיי ןופ סעיציזָאּפ יד ןקרַאטש ףיוא ןרָאי ןבעגענּפָא

 ענייז טקידנערַאפ טשינ ןוא ,רָאי 80 םורָא וצ ןברָאטשעג רע זיא ,ןזיירק
 ךיז טָאה ,דיא רעשישטייד ַא שטָאכ ,ןַאמפיוק ץטירפ .ןטעברַא עשיפָאלָאליפ

 ךס ַא טָאה ןוא ,רוטלוק רעשידיי רעד טימ ןוא דיא-חרזמ ןטימ טפעהַאב

 "עג טלעוו רעד ןופ רע זיא רָאי ןט-55 ןיא רעבָא ,שידיי רַאפ ןָאטעגפיוא

 -נעד עטסשיטַאּפמיס יד ןופ ןעוועג ךיוא זיא גייווצנעזָאר ץנַארפ .ןעגנַאג

 רע ןיא ,רוטלוק רעשידיי:חרזמ רעד וצ ןניוצעג ייז טָאה סע סָאװ ,רעק

 ,ןרָאי ענייז טבעלעגסיוא ןיוש טָאה ואדנַאל דערפלַא ,גנוי ןברָאטשעג ךיוא

 סָאװ ךעלטרַאק ףיוא ןשידיי ַא ךוברעטרעוו ןצנַאנ ַא טזָאלעג טָאה רע ןוא

 טייצ יד ןעמוקעג זיא סע ןעוו ןוא ,טיהעגפיוא טָאה ענליוו ןיא ָאוויי רעד

 ךעלטסעק ןיא ןבָארנרַאפ ךעלטרַאק יד ןעמ טָאה ,הפגמ רעניורב רעד ןופ

 ןוא ,ךעלטרַאק יד ןסענענכרוד טָאה טייקטכייפ יד רעבָא ,דרע רעד ןיא

 ןעוװעג טלָאװ סָאװ ,גָאלָאליפ ןסיורג ַא ןופ גנופַאש-סנבעל יד זיא ױזַא

 ןעגנַאגעג ,ךוברעטרעוו ןשידיי םייב טציא טעברַא ל?יפיוזַא טרָאּפשרַאפ

 .דוביאל

 ןבָאה סָאװ .ה .ד ,ןגָאלָאליפ ןוא ןטסיווגניפ ענעגייא ערעזדנוא ןגעוו

 ,ןווָאכָארָאב .ב ןענעכערסיוא ָאד ןעמ ןָאק ,שידיי ףיוא ןבירשעג הליחתכל

 זיא סָאװ (יקסנירעמעשט) עליבררמ 'ר ,רָאי 26 וצ ןברָאטשעג זיא סָאװ

 ַא ףיוא טעברַאעג טָאה סָאװ רעגנייו יכדרמ ,טייצ רעד רַאפ ןברָאטשעג

 רעקיצרעפ יד ןיא ןבעֶל סָאד ןעמונעג ךיז טָאה ןוא ךוברעטרעוו ןסיורג

 קיטסיוונניל רעשידיי רעד ןופ לייז א ןעוועג זיא סָאװ ,ףיטש םוחנ .ןרָאי
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 טסייה סָאד טָא .רעקיצפופ עירפ יד ןיא ןביָאטשעג ןיא עיגָאלָאליפ ןוא

 ערעדנַא ןיא ןכיילג ןייק ךיז וצ ,ךרע-יפל ,טשינ טָאה סָאװ הללק ַא אי
 .ןבָאה רימ רעשרָאפ-ךארּפש קינייװ יו ןטכַארטַאב רימ ןעוו ,ןרוטלוק

 -כיוא ןעוועג ךיז לָאז החכות יד טָא ןעוו :סָאװ-טָא ןנערפ רימָאל

 רעדָא רעשינעילַאטיא רעד ףיוא יצ ,רוטלוק רעשיזיוצנַארפ רעד ףיוא ןסיג

 ןכַאמכרוד ןעוועג לָאז טפַאשרעריטרַאמ יד טָא ןעוו ,רעשילגנע רעד וליפא

 יִלעז יד רעטנוא ןוא ,עיצרָאּפָארּפ רעקיבלעז רעד ןיא שטייד רעדָא שיסור

 טנָאקעג ןוא טריסערגָארּפ ייז ןטלָאװ טייו יו ףיוא ,ןדנעטשמוא עקיב

 טלָאװ םויק רעייז זַא ,ןיימ ךיא ?ןרוטלוק ערעדנַא טימ ןטסעמרַאפ ךיז

 .רָאה ַא ףיוא ןעננָאהענ

 -ריטַאנרעביא טעמכ ַא רַאפ סָאו ,טייקשימַאניד ןוא ןבעל ?יפיוו

 ןוא תורצ ןוא קעלש ?יפ ױזַא טימ זַא ,סױרַא טזייױו שידיי חוכ ןכעל

 ץִלַא ןייג ןוא ןטלַאהפיוא ךיז טנָאקעג רוטלוק עשידיי יד טָאה תוינערוּפ

 טרילרַאפ יז סָאװ ,םעד טימ רוטַארעטיל ןייק טשינ טסעמ ךיא !רעטייוו

 -ַאמעטסיס טרעוו יז שטָאכ סָאװ םעד טימ רָאנ ,סרענעייל טניוועג רעדָא

 ,חוב-ןזענעג ַאזַא ןוא ךיז ןיא דנַאטשרעדיװ ַאזַא יז טָאה ,טרעצרַאפ שיט

 ןדנוא ןיא טרנעװעג ךָאד סע ןיא ןעמעלַא ךָאנ ןוא .רדסכ טקריוו יז זַא

 -ַאלימיסַא יד ןלעטשנגעקַא ךיז ןוא הרוחש הרמ יד ןביירטרַאפ וצ ןיילַא

 ןיא ,ןטיהרַאפ וצ סעפָא-טסַאטַאק עטסקינייװנסיוא יד .תונויסנ עשירָאט

 טייקנכָארקעצ עטסקינייוװעניא יד רעבָא ,טנעה יד ןיא זדנוא ייב טשינ

 -ָאיצַאנ רעזדנוא ןעמעניַאפ ךיז ףרַאד טימרעד .שרעדנַא סעּפע ןיוש זיא

 -ַאכ ןופ עגַארפ ַא זיא סע ,טושּפ טסָארּפ ,רעדָא ,ןבעל םוצ ןליוו רעלאנ

 .רעטקַאר



 רעטנוא טשינ טייג רוטַארעטיל עשידיי יד

 ײזַא ןענעז ייז סָאװראפ ןטסיפיױלטנַא ןוא ןטסישואי יד טגערפ עמ זַא

 סרענעייל עשידיי ןייק ןייז טשינ ןלעוו םורַא רָאי 30 יצ 20 ןיא זַא רעכיז

 ךיוא טעוו רוטַארעטיל ןייק ,ךיז טייטשרַאפ ,ןוא עסערּפ עשידיי ןייק ןוא

 יו טקנוּפ ךייא ףיוא ןניוא רָאֹּפ ַא ןָא ייז ןלעטש ,ןפַאשענ ןרעוו טשינ

 טעז יצ , ,ייז ןעיירש "שטייטס ,, .עגַארפ יד ןענַאטשרַאפ טשינ ןטלָאװ ייז

 עסערּפ יד ,שידיי ןייק טשינ טדער רוד רעקיטנייה רעד זַא ,טשינ ריא

 ןוא ,גנוטייצ ַא טכַאמענוצ ךיז טָאה טָא ?סרענעייפ רעמ ץלא טרילראפ

 ."ָאישק עטאוועמת ַאזַא רָאנ טנערפ די

 ןעוועג סע טלָאװ .טיציפעד ַא טזיױו שידיי זַא טשינ רימ ןענעקייל

 -וצנֶא טיירג טעמכ ןעוװעג ןיוש ךיא טלָאװ ,עירעטלַאהכוב ןופ ןינע ןַא

 רעבָא ;טָארקנַאב ןופ ןטָאש ןרעטנוא טייטש רוטלוק עשידיי יד זַא ,ןעמענ

 -מוא יד ןעו טפַאה ןייק טשינ ןבָאה ןעננונעכערסיוא עשירעפיצ עלַא יד

 אהו .תונובשח יד ףיוא רָאנ טקוק ריא ןוא ,טריצילּפמָאק ןענעז ןדנעטש

 -שידיי יד ןופ ןומזּפ ןבלעזמעד ןרעה רימ זַא ,רָאי 20 יו רעמ ןיוש ,היאו

 סע ןוא רָאי רֶאּפ ַא ךָאנ טָאיטָא זַא ,סנטסקיצניוװ הבשחמב ,סרעדרעמ

 ךיא יו ןוא ,ןדער וצ ןעמעוו טימ ןוא ןעמעוו רַאפ ןייז טשינ ןיוש טעוֶו

 -מוא עֶלַא טימ ןיוש ,גָאט ןקיטנייה ייב ןיא ןטקַאפ טימ ןזייווַאב לעוו

 רעזדנוא ףיוא טזָאלעגּפָארַא ךיז ןבָאה סָאװ ,סעּפָארטפַאטַאק ןוא ןקילג

 ,דנַאטשוצ ןקידנעילב ַא ןיא שידיי ץלַא ךָאנ זיא -- רוטַארעטיל ןוא ןושל

 דצמ ןעגנוקיטומטנא עשירעכערברַאפ עלַא יד ףיוא קידנקוק טשינ ןוא

 (בָאה ,םיריוטקַאדער ןוא סרעקיטירק עסיוועג ,טנעה:-עיצקַאדער עטלַא יד

 סעטָאילביב ַא ןליפסיוא טנַאקעג ןטלָאװ סָאװ ,ןטנַאלַאט נונעג ךָאנ רימ

 עקיסעמנַאלּפ ַא ןעוועג זדנוא ייב רָאנ טלָאװ ןוא ,ןטפירש ערעייז טימ

 .ךיילג ןטייל טימ ןעוװעג רימ ןטלָאװ ,עיצַאזינַאגרָא עכעלניוטסיוא ןוא
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 קט ב ָא ר .א .א

 ?רע טברַאטש ןעוו !דלַאװעג

 לארש'י ףרוטמ רעד טָאה 1887 ןיא ךָאנ זַא ןענַאמרעד ַָאד ףרַאד עמ

 -עגטימ ןבָאה סע וו ,שידיי ןיא גנוטייצ ַא ןבעגענכױרַא טָאה סָאװ ,יוועל

 ןייא ןיא ןטלַאהעג ,גורפ ןועמש ןוא ןַאמשירפ דוד ,םכילע-םולש טעברַא

 טעװ גנוטייצ ןייז זַא גנונעפָאה יד טקירדעגסיוא ןוא שידיי ןסײררעטנורַא

 ,ןרָאװעג םיוקמ 1890 ןיא זיא סָאװ שטנווו ַא --- סרענעייל ןָא ןביילב

 -יפב שטנווו רעייז סיױרַא טשינ ןגָאז ןטסישואי עקיטנייה ערעזדנוא

 סָאװ רערעדעי ןוא -- ןייזטסווװוַאבמוא רעייז ןיא ןגרָאברַאפ רעבָא ,שור

 -רַאפ םוג ץנַאג סע טעװ זילַאנַאָאכיסּפ תרות ןיא העידי ַא סעּפע טָאה

 -- ליומ ןיא רעגניפ ַא ןנײלנירַא ןפרַאד טשינ םיא לָאז עמ ןַא ,ןייטש

 ("סע,) ןפ רעייז ןיא טקוררַאפ זיא םיאיבנ עקידעגַאלק ערעזדנוא ייב ??כה

 ןגָז ןענָאק ןיוש רימ ןלעװו דלַאב ,ונ; קנַארעג'רעטניה רעד

 -ַאב רעד טָא טימ ןרעדַאב ןרָאּפשרַאפ ךיז ןוא ,ינוטּפש ךורב

 ,אלימ ."טברַאטש סע טשינ ןוא ,טבעל סע טשינ סָאװ שינעפעש

 ןיא ,סעלעשודנַא סָאל ןופ טציא רימ טביירש רענייא יוװ ,ייז רַאפ

 ,ךיז ןוא רעדניק יד ןעשטומ סָאװ וצ רעבָא ,"ןושל-עמַאמ ,ןושל-עמַאמ ,

 עקידכשמה-טשרמולכ יד ןשיװצ טקילפנָאק ַא וצ ךָאד טמוק סע םירָאװ

 רעצנַאג רעד ןַא ,רָאלק ןעעז סָאװ רעדניק עקידנפולטנַא יד ןוא ןרעטלע

 שידיי וצ ןתובייחתה ןָא זַא ,ךיז טיײטשרַאפ ,ונ .ןגעוו אצוי ןופ זיא קסע

 ,ץרוק ױזַא ןיא ןבעל סָאד ,םעד ץוח ןוא -- ןטקילּפנָאק יד קעװַא ןלַאפ

 ךָאד זיא'מ ,ןכַאז ערעכליב ןַארַאפ ןענעז סע ןוא ,רעגניי טשינ טרעוו עמ

 .שטנעמ ַא יװ רעמ טשינ

 ,ןשטנוװעג יו יאדווא ךָאד ןיא ךיוא ןרעפיצ וצ ךָאנ טרַאש עמ ןַא

 -וקריצ ליפ ױזַא טָא ,עינָאלד רעד ףיוא יװ ךָאד ןענעז ןרעפיצ יד ןוא

 יד יו טקנוּפ ,1990 ןיא ליפ ױזַא ,1947 ןיא ליפ ױזַא ,1997 ןיא עיצַאל

 -ַאלוקריצ רעד ןָא טדנעװעג ןצנַאגניא ןעוועג ךיז טלָאװ רוטלוק עשיריי

 יד יװ ןזייו טנַאקעג ךיא טלָאװ טָא .ןעגנוטייצ עשידיי עכעלטע ןופ עיצ

 ףיוא קידנזייוונָא ןָאטעג ביוה ַא סנטצעל ךיז טָאה רוטַארעטיל רענַאקירעמַא

 ןוא סנרעטסעוװ יד ןוא טפיוקרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,"סקימָאק , ןענָאילימ יר

 .וו .א .א סעטכישעג-וויטקעטעד ןוא תוישעמ-"ירעטסימ ,

 .ןטקַאפ עקידעבעל ןענעז ןשינעעשעג ןוא ןכַאז עטיוט ןענעז ןרעפיצ

 -וקעג טשינ טכלָאװ ,ןרעפיצ ףיוא ןזָאלרַאפ טנָאקעג ךיז ןטלָאװ רימ ביוא

 ןענעז סע ןטרעּפסקע ןַא רַאפ סָאװ ןוא --- 1929 ןיא ךַארק ןייק וצ ןעמ

 ןרעפיצ ןופ לעּפתנ ןרעװ ןלָאז רימ ביוא !קימָאנַאקע-ןזרעב ףיוא ןַארַאּפ

 ,רעזייה יד ןיא ןייג וצ ףיוא ןטיירג ךיז טפרַאדַאב עלַא ןיוש רימ ןטלָאװ

 המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד רַאפ ךָאנ סָאװ ,בוח רעלַאנָאיצַאנ רעד םירָאיו

 ךָאד זיא ,דנַאל ןופ טָארקנַאב ןראפ רָאה ַא יװ ,ןראוועגנ ןגירשרַאפ רע זיא
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 שידיי עירעּפמיא יד

 ןגעווטסעדנופ ןוא -- רעמ ןענָאיליב לסיב שּפיה ַא טימ ,1983 ןיא טציא

 םינצבק טימ טלעװ עצנַאג ַא ןציטש רימ ןוא ,תובוח רעטייוו רימ ןכַאמ

 ןופ סרעװעדלַאװעג ענעי ןופ ןרָאװעג זיא סָאװ :ךיז טנערפ סע ןוא --

 ןענעז רימ זַא ןעיירש ןייא ןיא ןטלַאהעג רדסכ ןבָאה סָאװ ,רָאי 25 רַאפ

 ?טָארקנַאב ןופ לעווש זפיוא

 .רעטנוא דימת ןעמוק סָאװ ,תוצע-לעב עשיטסישואי ערעזדנוא ענונב

 ןרידַאנ השמ ןופ עקסערָאמוה ַא ןָא ךיז ךיא ןָאמרעד ,לכה ךס םעד ןעיצ

 ענייז ןיא זַא ךיז טכוד) סדווק רעדָא רעצעביק ןיא קירוצ רָאי 40 ַא טימ

 טָאה רענייא יװ ,רידַאנ טלייצרעד ןטרָאד .(ןיירַא טשינ סָאד זיא רעכיב

 טכַאמ ןקילג ןייק שטָאכ ןוא ,זײּפש ןופ למערק ַא ץעגרע טנפעעג ךיז

 רעטוג ַא רענייז .טפעשעג סָאד ןָא רע טלַאה ןגעוװטסעדנופ ,טשינ רע

 טייצ וצ טייצ ןופ םיא וצ ןיירַא ךיז טּפַאכ ,חלצוי אל ַא ןיילַא ,רעדורב

 הרוש עטשרעטנוא יד .סענימ עמורק טכַאמ ןוא סעציִלָאּפ יד טקוקַאב ןוא

 יו רעמ רע טעװ ,סעז רע יװ קילדעוװו זַא ןובשח ַא םיא טכַאמ רע --

 זַא ,דניירפ רעטונג ַא יו םיא טָאר רע ןֹוא ,ןעיַאטס טשינ םישדח יירד

 ,קידנגייוש וצ ךיז טרעה סָאבעלַאב רעד ."עקרָאטס, יד ןבענּפָא לָאז רע

 -יעזרעד ,רעטעּפש שדוח ַא .תואיבנ יד טשינ רע טמענ טסנרע וצ רעבָא

 .ליומ ןלופ ןטימ ןיוש טגָאז ןוא רעדיוו טרידיווער ,ָאד זיא ץעוי-לעב רעב

 יד .ןריטָארקנַאב רע ןומ ,רע טריטָארקנַאב םורַא ןכָאװ עכעלטע ןיא זַא

 ?סָאװ,, .ָאד רעדיוו זיא רבד לעב רעד ןוא ,קעװַא ןיוש ןענעז םישדח יירד

 -עג גנַאל ןיוש ךָאד טָאה ריא ?ָאד ךָאנ טייז ךיא , ,סעכ טימ רע טגָאז

 סיוא םיא טנכער ןוא רעילב ַא טמענ רע ןוא ."ןריטָארקנַאב טפרַאד

 ךיו טָאה סע ליפיוו ןוא ןעמענניירַא טפרַאדַאב טָאה רע ?יפיוו טַארוקַא

 זַאּפ יר זַא רָאג רע טעז ָאד ןוא --- הרוחס ןלעטשּפָא טפרַאדַאב םיא ייב

 וצ העדב טשינ רָאנ טָאה דניירפ ןייז ןוא ,רעירפ יוװ רעלופ ןענעז סעציל

 .םָארְק יד ןכַאמרַאפ

 ,רעבָא ךיז טגערפ סע .ףיוא ןביוא ןופ ,ךיא ןיימ ,ָאד זיא ?שמנ רעד

 יד סע ןעמוק ןענַאװ ןופ ?רעעזיזרַאװש ?יפ ױזַא ָאד ןענעז סָאװרַאפ

 יו רעדָא ?רעקיטסָאנגַאיד עשיטסיטַאטס יד ,ערעזדנוא םיאיבנ ערעטצניפ

 ,ךייא ךיא גערפ ,ךיז טמענ ןענַאװ ןופ, טגָאזעג טלָאװ ענעדיא סמכילע-םולש

 עכלעוו ףיוא ?סיוא ייז ןסקַאװ וװ ?טלעוו רעד ףיוא םיריוטקָאד עכלעזַא

 ?"ייז ןעמ טקַאב ןוויוא רעסָאװ ןיא ןוא ,ייז ןעמ טענישטשאר ןווייה

 סימ ןרעװ טרעפטנערַאפ ןענַאק ,טעמכ ,תוישק עלַא יװ ױזַא ןוא

 םידבע, ץורית רעד ָאד ךיוא ױזַא זיא ,הדנה רעד ןופ ץורית ןטלַא םעד

 "עג גנַאל ןיוש טָאה םעה דהא יװ ,ןפַאלקש ןענעז ןטסיפולטנַא יד ."ונייה

 ךיז ןקוקרַאפ ןטסישואי יד ןוא ,"תורח ךותב תודבע , ייסע ןייז ןיא טנָאז

 ימוא יד זיא עטסגרע סָאד רעבָא ,ןרעפיצ יד וצ ןפלעה םעד וצ ,ייז ףיוא

 טסיא ןיא ,סעיצקַאדער יד ץוח רָאפ טמוק סע סָאװ ,םעד ןיא טײקטנװַאהַאב
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 קַאב ָא7 .א .א

 רָאג ןבָאה אפוג סרעביירש עשידיי יד ,ָאי ,.סקנָארב יד ןוא ןילקורב ,ייוודָארב

 ןּפַאכ לָאמַא .טלעוו רערָאג רעד ףיוא סעצָארּפ ןשידיי ןיא תועידי עּפַאנק

 סע רעבָא ,טסיירט עלעקערב ַא ןבעג ןָאק סָאװ סעיינ לקיטש ַא ףיוא ייז

 ןייק טימ ןטסיירט טשינ ךיז ףרַאד עמ .סהכיא יד ןיא םיששב ?טב טד-עוו

 רחוס ַא ןעו ןוא .ןשלח וצ טניווװענ טשינ זיא'מ ןעוו ,סנּפָארט-תושלח

 טמענ ,ליצ ןייז וצ געוו רעד טרַאּפשרַאפ םיא טרעוו סע זַא טעז לכש ;נימ

 .געוו רעדנַא ןַא ףיוא ךיז רע

 ַא ןאראפ ןענעז סע וװ ,רעווקס דרַאװרַאה ףיוא ךיז טָאה ןטלמונא

 יד .טייק רעצנַאג ַא ןופ עירעטעפַאק עשירפ ַא טנפעעג ןענַארָאטסער 40

 ןביֹוהעגנָא ןבָאה ,ןטייק ערעדנוזַאב ןופ ךיוא ,סעירעטעּפַאק ערעדנַא 2

 םיטַאבעלַאב יד ןבָאה יצ {טכַאמרַאפ ךיז ייז ןבָאה יצ ,סרעסע ןרעװנָא

 רימ ןרילרַאפ ,ךָאװ וצ ךָאװו ןופ ?ןטרַאו רימ ןלָאז סָאװ ,ונ , ,טגָאזעג

 םרוק ןבָאה ייז ,ןיינ ."ןיוש ןוא ףוס ַא ,קע ןַא ןעמענ לָאז ָאט ,גנוזייל

 -עג םינימ רעמ טיידנענוצ ןבָאה ייז .סעירעטעפַאק ערעייײז טדענעשרַאפ ?לכ

 -עגקעווא יד רָאנ טשינ ןעיצוצוצ ידכ ןטסָאק טזָאלעג ךיז ןבָאה ,ןטכיר

 ןדָאש רעייז ץוח זַא ןיא ףוס רעד ןוא ,עיינ ךיוא רָאנ ,םינוק ענעגנַאג

 זיא עירעטעפַאק עיינ יד ןוא -- ןרָאװעג טגָאזעג ןעמעלַא זדנוא ףיוא

 ,ןרָאװעג רשעתנ ךיוא

 "םיטַאטס רעשיטַאטס טימ טנכערעג טשינ ךיז ןבָאה םיטַאבעלַאב יד

 סָאד יו טקנוּפ זַא ןוא ,שימַאניד זיא ןבעל סָאד זַא ןענַאטשרַאפ רָאנ ,קיט

 רעדעי םירָאװ ,ןליּפשוצ ייז סע ןָאק ױזַא ,ייז ןופ ןרעקּפָא ךיז ןָאק לזמ

 ,"טוג טרעק םיזעב רעיינ ַא, שטָאכ ןוא קַאמשעג ןייז ךיז טָאה שטנעמ

 ןבָאה ייז .סיוא ךיז טבייר רע יװ גנַאל טשינ טמענ סע וַא רימ ןסייוו

 תולעמ ןבָאה דַארג ןבלעזמעד ןופ ןענַארָאטסער עֶלַא זַא ,טסווועג טוג ץנַאנ

 ַא טלָאװרַאפ ךיז טָאה סרעסע ענעגנַאנעגקעװַא יד זַא ןוא ,תונורסה ןוא

 סָאד .ןסעוצ עירעטעּפַאל עיינ יד ךיז טעװ םענייא טשינ זַא ןוא ,עניווָאנ

 רעד ןיא רָאנ ,עירעטלַאהכוב רעד ןיא ןעניפעג וצ ןעווענ טשינ זיא ץןילַא

 .ןבעל ןופ שינערַאפרעד

 ייווצ טָאה ןקעטש ַא ,) עטכישעג רעד ןופ ,ןבעל ןופ טייקיטייז-ייווצ יד

 -לעזמעד ןיא .סעיצַארטסוליא ךס ַא רָאנ ןופ טנַאקַאב זדנוא ןזיא ("ןקע

 טָאה ,עינַאּפש ןופ ןרָאװעג ןבירטסיורַא ןענעז ןדיי יד סָאו ,רָאי ןקיב

 ןשידיי ןופ ףליה רעד טימ ,ןַארַאמ א ןייֵלַא ךעלרעּפסייש ,סובמָאלָאק

 ןוא תוצע סלעגנַאטנַאס ןוא טנַאטסקעס סָאטוקַאז) חומ ןשידיי ןוא טלעג

 תעב :ליּפשייב רעדנַאנַא .עקירעמַא טקעדטנַא ,(שינעטנעק ןכַארּפש סעסערָאט

 !טַאריּפ ןופ ןרָאװעג ןעגנַאפעג ןענעז תובישי רעלבב יד ןופ םיחולש יד

 יד ןַא רעבָא ,לל2ב ןדיי רַאפ הרצ עסיודג ַא ןעוװעג יאדווא סָאד זיא

 ןרָאװעג ענעגנַאפעג יד ןענעז ,טזיילעגסיוא ייז ןבָאה תוליהק עשידיי עטייוו

 .תובישי עשישטייד ןוא עשיזיוצנַארפ יד ןופ רעיוב יד



 שטידיי עירעּפמיא ירד

 ףָאסָאירָאטסיה רעשיזיוצנַארפ רעד םיא רַאפ ןוא ןָאסרעמע רָאנ טשינ

 םכה דימלת ַא ןיוש טָאה רעירפ רָאי רעטרעדנוה טימ רָאנ ,סיאַאזַא

 ךיא .בוט ילב ער ןיאו ,ער ילב בוט ןיא זַא ,קנַאדעג םעד טגָאזעגסױרַא

 דרָאמ-ןענַאילימ סרעלטיה וליפא זַא ,ןריטַאטסנָאק ןוא טייוו ױזַא ןיינ לע

 תנידמ זַא טשינ קפס םוש ןייק זיא רימ ייב .קזיה ולוכ ןעוועג טשינ זיא

 "ימ ןבלַאה ַא ןוא ריפ ןופ חבזמ ןפיוא ןרָאװעג טכירעגפיוא זיא לארשי

 -ילּפ ןֹוא תונברק יד טָא טשינ ןעוו ןוא ,תונברק עקידנדערישידיי ןָאיכ

 -לוש טליפעג טרָאפ ךיז טָאה טלעוו עקיטליגכיילג יד עכלעוו ןגעקטנַא םיט

 טייטשרַאפ .גנונעװַאב ַא זולב ןעוועג ץלַא םזינויצ רעד ךָאנ טלָאװ ,קיד

 ,גרַאב רעצנַאג ַא סטכעלש סָאד ןוא לדנרעק ַא ןייז ןָאק סטוג סָאד זַא ,ךיז

 טשינ רָאט עמ זַא ,זיא הנווכ ןיימ רעבָא .תוחיצר סרעלטיה ייב יו עקַאט

 עקַאט ןצונסיוא סָאד ףרַאד עמ ןוא ,השעמה רחאל ?דנרעק סָאד ןעזרַאֿפ

 .קירעהעג יו

 עיזיוו זדנוא טלעפ סע

 ףיוא ,טרעקרַאפ רעדָא ,טייז רעקידנטָאש ועד ףיוא זיולב ןקוק סָאד טָא

 ןשטנעמ עוויטיאוטניא .טײקיּפעקלָאמש ןופ ןמיס ַא זיא ,טייז רעקיטכיל רעד

 "יד זדנוא ףרַאד רעטייל סבקעי .ןטייז עדייב ענונב ךיילג ךיז ןריטנעירא

 רָאנ טשינ וליפא םולח ןיא טָאה ךרַאירטַאּפ רעזדנוא .לָאבמיס ַא יװ ןענ

 ןענעו רימ .ךיוא ןגייטש ייז זַא רָאנ ,ּפָארַא ןרעדינ םיכאלמ יד יו ןעזעג

 םימ ןעמַאזוצ זַא ,ןייא קיצניוו טלַאפ סע ןוא ,תודירי רָאנ ןעז וצ טניווועג

 -טנגייא .ןוקית ַא רעדָא גנוזיילסיוא ןַא ,גנוביוהרעד ַא ןייג ןָאק הדירי רעד

 .דניז ןופ גנוזיילסיוא ןַא ןייז וליפא טיוט רעד ךָאד לָאז ךעל

 -דנוא ןופ ג;נוטכיר דעד ןיא ןניוא עדעזדנוא ךיז ןדנעוו רעדיוו ןֹוא

 אירלקּפסַא ענעטלעז יד טַאהעג ָאי טָאה סָאװ ,ץרּפ .? .י ,םערוט-טכייל רעז

 ויא'ס .םירפס הלבק ערעזדנוא ןיא טנַאמרעד רעטּפָא טרעוו סָאװ ,הריאמה

 .טנגייא ןיא סע .חוכ רענעגרָאברַאפ רעכעלריטאנרעביא ןייק טשינ רעבָא

 "ניא ןַא ,טנָאמרַאפ רוטַאנ עשירעלטסניק ַא סָאװ .,עיזיוו ערָאלק יד ךעל

 ןעמוקעג סָאד זיא ןצרַּפ ייב .אכהל עגונב סיוא ךיז טיירּפש סָאװ עיציאוט

 עשידיסח, ןוא ןעגנולייצרעד-סקלָאפ ענייז ןיא טשרקיערעד קורדקיוא םוצ

 סױרַא ןיוש ךיז טעז רבע םעניא רעבָא רבע ןגעוו טלייצרעד רע ."תוישעמ

 .םפנוקוצ יד ןעעזרעד רימ ןוא --- סיורָאפ ףיוא ץילב ַא טיג סע ,דלונש המ

 החגשה רעד ןיא .עמעט ןוא ןכות ןבילוצ ,ךעיריטַאנ סע טייג םיא ייב

 "יא ןַא ןעליּפש סלמייח 'ר לשמל ,בילוצ זַא ױזַא סעװענַאלּפ סָאװ ,תיטרּפ

 ןשינעעשעג עשיל-עטסיוא הרדס עצנַאג ַא ןעמוקרָאפ ןלָאז םימחר אלמ

 רכוא טפרַאדַאב ןבָאה הנידמ ַא ןרעװ לָאז לארשי ידכ זַא ,טשינ גָאז ךיא
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 סַאב אר .א .א

 -רַאפ ןענעז ןעגנוריסַאּפ ייווצ יד זַא רעבָא ,ןדיי ןענָאילימ ליפ ױזַא ןעמוק

 .בייחמ לכש רעד זיא ןדנוב

 ,סעצרּפ גנולייצרעד רעדנַאנַא רעכינ ןָא ךיז רעק ןינע רעזדנוא וצ

 תמחמ ,ןרָאװעג טצַאשענּפָא קיטכיר טשינ לָאמנייק ,רימ טכוד זיא סָאװ

 ןלעו רענעייל יד .ּפעק ערעכַאלפ יד וצ טרילעּפַא ןבָאה ןכַאז ערעכַאלּפ יד

 טינ רעד ,ןבעל טיג סָאװ רעד, השעמ סדמלמ ןנחוי ןָא ןענָאמרעד ךיז

 זיא האל הכרב תעב זַא טריפעגסיוא טרעוו סע וו ,"ןבעל וצ ןענַאװ ןופ

 טימ טאהעג טשינ ןוא גָאט ןבלעזמעד ןירעניוועג ַא ןוא הנונע ןַא ןרָאװענ

 ןברָאטשעג רעטכָאט סריבג םעד החמש ןיא ,ןעמוקוצרעביא גָאט ַא סָאװ

 יּפע רעד .םַא ןַא ןבָאה ףרַאד סָאװ ,דניק ַא טזָאלעגרעביא ןוא טעּפמיק ןיא

 ביוא ,לאמס ןוא לאפר ןעיינ ןבעל ןכעלגעטלַא ןיא ,טושּפ רָאג זיא דָאז

 .סיוא םיוק ךיז ןדיימ ןוא ריט ַא רעביא ריט ַא זיא ,םערָא ןיא םערָא טשינ

 רדסכ ןעעז רימ .עקיבלעזסָאד טפערט ןושל שידיי רעזדנוא טימ ךיוא

 (ןגיױוא טנזיוט ןבָאה לָאז רע לייו רַאפרעד רשפא) תומה ךאלמ רעד יו

 טייטש סָאװ ןעננולייה יד טימ לאפר ךאלמ םעד רעבָא ,ךיז טרעטנענרעד

 ,רימ ןקוקרַאֿפ םיא -- טייז רעד ייב טעמכ
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 שידיי ןגעוו םיאיבנ עשלַאפ יד

 ףיוא רָאנ ןקוק ןטסישואי יד ױזַא יװ ןזיוועגנָא רעירפ ןבָאה רימ

 רעדעי תמחמ ,הילע יד טשינ ןקרעמַאב ןוא רעטייל-שידיי םענופ הדירי רעד

 זַא ,ןזייוונא ךָאנ ןעמ ףרַאד םעד ץוח .ןעז 5יוו רע סָאװ סָאד טעז רענייא

 סָאװ סָאד תעב ,ּפַאלק ַא ןופ טײלגַאב ךעלנייוועג טרעוו טלַאפ סָאװ סָאד

 .רעדורעג ןָא ,?יטש ףױרַא טייג טגייטש

 עגונב םיאיבנ עשלַאפ יד ,סע ךיז ןענעז טראפ סָאװ ףיוא רעבָא

 סע ןוא רָאי קילדנעצ ַא ךָאנ זַא רעכיז ױזַא ןענעז ייז ןעוו ךמוס ,שידיי

 קוליח םעד ןריזילַאנַא ןריכורּפ רימָאל ,סנטשרע ?סיוא ןייז ןיוש טעוװו

 זיא ,ןסייוו רימ יו ,איבנ ַא .עשלאפ ןוא םיאיבנ עטכע ,עתמא ןשיוװצ

 ןטמיטשַאב רעירפ ַא טיול טפנוקוצ יד סיורָאפ טגָאז סָאװ ַאזַא אקווד טשינ

 טיובעג זיא גנולעטש ןייז ןוא ,גנופעטש ןייז סיוא טקירד איבנ רעד .פרונ

 ירעּפ ענייז ףיוא טשינ ,ןצעזענ רעדָא ןטקַאפ עשינָאלָאכיסּפ-לַאיצַאס ףיוא

 םרעװ טָאג ןופ עיזיוו יד .טייקכעלמעווקַאב רעדָא סעיציבמַא עכעלנעז

 "רַאפ רע יװ ,ןוא ,ןייזטסווװַאבמוא ןייז ןיא טירבעגסיוא רעדָא טריצירבַאפ

 יד .טלעו יד טריפ רע ביוא ,טָאג ןופ ןעמוק ןויזח רעד זומ ,סע טייטש

 רעדָא והימרי ,עשילא ,הנוי ,והילא ןעוועג זיא סָאד יצ ,םיאיבנ עטכע

 ,ןסַאלק עקידנשרעה יד טימ טקילּפנָאק ןיא ןעמוק טזומענ ןבָאה ,קוקבח

 ננירג ןייק טַאהענ טשינ רעבירעד ןבָאה ןוא ,םינהכ יד ,תוכלמ תיב סָאד

 ייז ןלָאז סָאװרַאפ) סעיזיוו ןעזעג ךיוא ןבָאה םיאיבנ עשלַאפ יד .ןבעל

 "עג ןבָאה עקיזָאד יד רעבָא (?סעיזַאטנַאפ ןוא תומולח ןייק ןבָאה טשינ

 ,ןעז טנַאקעג רָאנ ייז ןבָאה ,ינּפ יד טימ תוקזחמ ערעייז ןופ טמַאטש

 ,לייח תשא ןַא זיא ?בזיא זַא ןוא לטָאז ןפיוא טסעפ זיא םעברי זַא ,לשמל

 סָאװ העּפשה יד זַא ןוא עכעלגיוטסיוא ןענעז ןרידנַאמָאק ערעייז זַא ןוא

 עטוג טגנערב ןוא הלעמ ַא זיא רעקלעפ עקימורַא יד ןופ ןירַא טגנירד

 ןדיא-"רוהרעהדָארב, ןוא ןטספיולטנַא ערעזדנוא יו רעדָא ,ןעגנויצַאב

 ןטימ ןעגנַאגעג ןענעז ייז ,טרָאװ ןייא טימ ."ליוודוג , ןפורעגנָא סע ןטלָאװ

 יװ ןייג סע לָאז, ָאט ,טלעוו רעד ןופ ךרד רעד זיא ױזַא םירָאװ ,םָארטש
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 קל 8 ב ָא ר .א .א

 -עג ןבָאה ייז סָאװ טימרעד זַא טנכערעגסיוא טשינ ןבָאה ייז ."טייג סע

 -ָאיצַאנ םעד טכַאװשענּפָא ייז ןבָאה תונלסּפה ?כ ףיוא רתיה רעייז ןבעג

 םעד ןופ ןרעוו וצ ןעננוװצַאב ?ולע קלָאפ סָאד טכַאמעגנ ןוא ןליוו ןלָאנ

 ןוא קוק ןטייוו א טאהעג ןבָאה םיאיבנ עתמא יד .אנוש ןטסעב ןטשרע

 יד .ןבעל רעייז ףיוא וליפא ןוא החונמ רעייז ףיוא ןעוועג רתוומ ןבָאה

 טנערפעג דימת ךיז ןבָאה סָאװ ןטנַאקיטילַָאּפ ןעוועג ןענעז םיאיבנ עשלַאפ

 -רנַאטש רעוויטקעיבָא ןא זַא ,ךיז טייטשראפ ,ןוא ,ייז סע ךיז טניול יצ

 .ןוויטָאמ עכלעזַא ןופ ןעמוק טשינ ןָאק טקסנוּפ

 ערעייז ּפֶא ןענרעל גנַאנרעטנוא:שידיי ןופ םיאיבנ עקיטייצטנייח יד

 רעד תבוטל -- גנוטכיר רעקיטנייה רעד ןופ ןוא עטכישעג רעד ןופ תוחנה

 -ע-בעה תבוט? ךיוא ,ןעניימ ןטסידנַאנַאּפָארּפ עסיוועג יוװ ,ןוא ךַארּפשדנַאל

 טכַארבעגסױרַא ןטשרע םוצ טָאה סָאװ רעד ןעװעג סע ןיא קילַאיב .שיא

 ןעוועג ןיוש ןענעז ןשיריי 18 יצ 16 זַא ,ונייהד ,הנעט עשירָאטסיה יד

 -ַאיב .ןבילבעג ןיא שיערבעה תעכ ,ןעגנַאנעגרעטנוא עֶלַא ןענעז ייז ןוא

 ךיז טָאה סָאד ווו ,הביסמ ַא ייב המכח עקיזָאד יד טגָאזעגסױרַא טָאה קיל

 ,טסישואי ַא ךות ןיא ןעוועג זיא קילַאיב יצ קּפוסמ ןיב ךיא .טסַאּפעגניירַא

 ןעוו .םיא ףיוא ןעוועג עיּפשמ דַארג ןסיוועג ַא זיב טָאה הביבס יד רָאנ

 טנָאקעג טשינ רע טָאה ךיילגרַאפ ןקידנביוא םעד טכַאמעג טָאוו קילַאיב

 רע טָאה טייצ רענעי ןיא .ךַארּפש-הכולמ ַא ןרעוו טעוו שיערבעה זַא ןסיוו

 יד .שידיי יבנל שיערבעה טימ ןעמענוצרעביא סָאװ-קיניײװ טַאהעג ךיז

 -ערבעה תעכ רעווש רָאנ שידיי ןפָארטעג ָאקווד טָאה שינערעקרעביא-טלעוז

 -ָאק ,ובַארּפש עשידיא ןענעז עדייב יו ױזַא ןוא ,טליּפשעגוצ יז םָאה שיא

 ."הבוטל וז םנא ןגָאז רָאנ רימ ןענ

 ?ץטכישעג יד זדנוא טנרעל סָאװ

 ,ןיוודּפ ליפ יױזַא ןעוועג ןענעז סע סָאװ רַאפרעד זַא רעבָא ןגָאז וצ

 טשינ ךיוא ווורּפ רערעטייוו ןייק ןָאק ןבעגעגנייא טשינ ךיז ןכָאה סָאוז

 ַאב ךיוא ךילרע .רד ךָאד טלָאװ .ךעלטפַאשנסיוו טשינ זיא ,ןייז חילצמ

 ,םיליפיס ןרירוק וצ ףיוא ןטנעמירעּפססע עשימעב ענייז ןבעגפיוא טפרַאד

 ןוא ,ןטנעמירעּפסקע 000 טימ טאהעג טשינ לומ ןייק רָאג טָאה רע ןעו

 ַא ןרעו טקעדטנַא טעװ סע זַא גנונעּפָאה יד ןבעגפיוא ריִמ ןפרַאד טציא

 ןופ ךיז טמענ תועט סקילַאיב .(רעסנאק) קַאר ַא ןגעקטנַא לטימ רעכיז

 ץלַא .ןדנעטשמוא ענעדישרַאפ יד טימ טשינ ךיז טנכער רע סָאװ ,םעד

 -שידיי ,שיכירג'שידיי ,שיאיײמַארַא :עברָאט ןייא ןיא ןיירַא רע טפראו

 ,רעטנזיוט קילדנעצ טַאהעג ייז ןבָאה יצ .רעטייוו ױזַא  ןוא שיזיוצנַארפ

 ייז ןענעז יצ ?ןכַאיּפש עלַאבָאלנ ןעוועג ייז ןענעז יצ ?שידיי יו רעכיב

 ייב ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא סָאװ רוטלוק רעצנַאנ ַא ראפ דוסי רעד ןעוועג
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 שידיי עירעּפמיא יד

 סָאר טייג ךָאנ םיא ןעיינ סָאװ יד ןוא ןקילַאיב ייב .ןינ ?טלעוו רעד

 ."תבש ףיוא ףוע ןַא יבא ,קידניא ןַא יצ ץַאק ַא, ?טרעוו

 יַארַא זיא ,לשמל ,טייוו יו ףיוא ןנָאז וצ רעווש זיא סע ,רעמכָאנ

 שיאיירבעה עקיטציא קָאד טייוו יו ףיוא ןוא ,ןעגנַאנעגרעטנוא שיאיימ

 רָאנ ,עשיערכעה ַא ןיא קיטַאמַארג יד זיולב וװ ,שידיי ַא ךָאנ טשינ זיא

 קנַאד ַא ,םכותב ןוא ,עלַאנַאיצַאנרעטניא ןענעז ןעמָאידיא יד ,רעטרעוו יד

 -- סרעביירש עשיערבעה עקיטנייה יד ןופ וליפא ,ערעדנַא ןוא ןעלעדנעמ

 טציא זיא שיאיירבעה זַא טדערעגּפָא רָאנ ךָאד זיא שיאיימַארַא ןופ .שידיי

 שיאיײמַארַא ןוא ,םישרדמ יד ןופ ןוא ארמנ רעד ןופ ןקורדסיוא טימ ?ופ

 הרבס ַא וליפא זיא סע .ךָאנ טנייה ןושל ןשידיי רעזדנוא ןיא ךיוא טבע?

 דוסי ןשיערבעה םעד טיהעגּפָא ןבָאה סָאװ ,ןשידיי 18 יד טשינ ןעוו זַא

 ןופ ךשמ ןיא םויק ןּפַאנק ַא טַאהעג שיאיירבעה טלָאװ ,ייבענ רעייז ןיא

 "עג ןסָאגעגרעביא ןיויב ןטלָאװ ןיילַא תוליפת יד .רעטלַאלטימ ןרעטצניפ

 טָאה ך"נת רעד יװ טקנוּפ ,ןכַארּפש-דנַאל יד ןיא שיאיירבעה ןופ ןרָאװ

 ירָאד יד ידכ שיכירג ףיוא ןרעוו טצעזעגרעכיא עירדנַאסקעלַא ןיא טזומעג

 .ןייטשרַאפ םיא ןלָאז ןדיי עקיט

 "נעמאקער וצ טשינ ןיא אבהל ףיוא רבע םענופ סעּפע ןענרעלפיורַא

 רעד ןיא רימ ןּפַאט לָאמטּפָא ןוא ןטקַאפ יד טשינ ןבָאה רימ תמחמ ,ןריד

 ןייא רימ ןענָאק עטכישעג רעד ןופ זַא, טגָאזעג סָאה םכח ַא .רעטצניפ

 ."טשיג רָאנ זדנוא טנרעל עטכישעג יד ןַא זיא סָאד ןוא ,ןענרעל ךַאז

 לקיטש ַא ַאי טָאה סָאװ ,קלָאפ ַא ןופ רעטקַארַאכ םעד ןענָאק רימ ביוא

 ןשינעעשעג ןופ רוטקנוינָאק יד רעבָא .תוחנה ןכַאמ וצ ךעלגעמ זיא ,טפַאה

 .ןשינעעזסיורָאפ ערָאלק ןגעקטנַא העינמ ַא ץלַא ךָאנ ןיא

 ?גנוטכיר יד זדנוא טלייצרעד סָאװ

 שיריי רעקיניוו טרעוו התעיתעל ;סָאװ-טָא זיא גנוטכיר רעד ןגעוו

 .הדירי ַא ףיוא טזייוו סָאד .סרענעייל ןרילרַאפ ןעננוטייצ יד ןוא ,טדערעג

 זיא ?ךַארּפש עטיוט ַא ןרעװו טעװ שידיי זיב ןעמענ סע ףרַאד גנַאל יוװ

 -יזָאד רעד ןיא ררסכ ןייג לָאז שידיי ןעוו וליפא ,םעד ףיוא רעפטנע רעד

 -"רַאװש יד זיב ןטרַאװ וצ גנַאל ךיוא ךָאנ זיא ,?עטשּפָא ןָא גנוטכיר רעק

 !ענרעלּפָא טשינ ןענָאק רימ ביוא םירָאװ .ןרעוו םיוקמ ןָאק האובנ עצ

 -ַאב םגטסקיצניװ ךיז רימ ןענָאק ,עטכישעג רעד ןופ ןכאז עוויטיזָאּפ ןייק

 ןיוש ויא טָא .סרעקירָאטסיה עויטַאגענ ןגעקטנַא ןטקַאפ טימ ןענערָאװ

 טדמערפעגּפָא ןעװעג ןענעז םיסונַא רעיזרעּפ יד יוװ רָאי טרעדנוה עכעלטע

 עכעלטע רַאּפ זיא'מ יו ,ןטלַאהעגנָא ךָאד ןבָאה ייז ןוא ,ןדיא יד ןופ

 עשיפיצעּפס ערעייז זייולייס ןוא םינהנמ ערעייז ,ןרָאװעג ריווועג רָאי

 .ןקורדסיוא
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 קא בָא ר .א .א

 ,ןעגנוטכיר-ןגעק ןַארַאפ ןענעז סע סָאװ סָאד זיא ,רעבָא רקיע רעד

 טריּפש רעביירש רעד וליפא ןוא ,רענעייל רעשידיי רעכעלטינשכרוד רעד ןוא

 -ַאב ערַאמכ יד .זָאנ רעד רַאפ רעטייוו טשינ ןעעז ןניוא יד תמחמ ,טשינ ייז

 ןקרעמַאב רעקיטילַאנַא רָאנ רעבָא ,טייקצרַאװש רעצנַאנ ריא ןיא ךיז טזייוו

 ןֶא טגָאז סָאװ קַאלשרעטנוא רעד טָא ןוא .קַאלשרעטנוא םענרעבליז םעד

 .לטלעוו שידיי רעזדנוא ןיא ןַארַאפ ךיוא זיא סרעסעב הףיוא

 עשירפ יד ףיוא ןּפַאכ סרעוט יד ןופ קיצניװ ױזַא סָאװ זיא הרצ יד

 .רעפסָאמטַא ערעווש יד ןרעטפולוצסיוא םענ ַא טשינ ךיז ןביג ןוא ךעלעטניוו

 יו טשינ ןסייוו ייז ןוא טנגוי רעד ןופ ןעגנורעדָאפ יד ייז וצ טשינ ןעיינרעד סע

 ןסייו ייז .ץוחמ ןפרָאװעגוצ ייז ןרעוו סָאװ ןטייהנגעלעג יד ןצונוצסיוא

 -שידיי ןופ ןענָאילימ ענעטינשרַאפ יד ףיוא קידנקוק טשינ זַא ,ןיילַא טשינ

 -עג ןיא רוטלוק רעשידיי רעד ןופ ירמגל גנוקירדרעטנוא רעד ןוא סרעדער

 ,ךיז טלסיװטנַא שידי רַאּפ סערעטויא רעד ,שידײ טסקַאװ ,רעדנעל עסיוו

 סָאד ןוא -- טלעװ רעד רעביא ךיז טײרּפשעצ רוטַארעטיל עשידיי יד ןוא

 .ריר ןייק טשינ שיערבעה ךיז טיג םעד ןָא סָאװ עדנַאנַאּפָארּפ ןָא ,ןיילַא

 -ומטנַא יד סיעכהל וצ ףיוא יו טסקַאװ רוטַארעטיל עשידיי יד ,ָאברדא

 -נופעגנייא יד ,סרעקיטירק יד ,םיריוטקַאדער יד דצמ לָאמטפָא ,ןעננוקיט

 לָאז ץלַא זַא ,ןלעוו ןטלָאװ סָאװ סרענעייל וליפא ןוא סרעביירש עטעוועד

 | .ןטֶּלַא םייב ןביילב

 ןגָאלש םרעביירש עשידיי זַא ,ןביולנ טשינ רעצימיא רימ ליוו רעמָאמ|
 סנרָאהנייא דוד ןופ ןריטיצ ָאד ךיא ?לעוװ ,ערענניא יד ייב טומ םעד ּפֶא

 ."עגעלָאק ןגנוי ַא וצ רעביירש ןטלַא ןַא ןופ הצע ןַא

 יוקעגסיוא ײז ןופ עכנַאמ ,לָאמוײא טשינ זיא רימא
 ליא ןײק טשינ ךיז טכַאמ ,רעדניק .ןפָא ןגָאז וצ ןעמ
 ,רוטַארעטיל עשידי יד ײס .ןײא טשינג ךיז טדער ,סעיז
 (ײז ןָאק .רָאי עטצעל עריא ךרוד-ןבעל עסערפ יד ײס
 י-יוײ סָאד .רעקיוײװ רָאי ןעצ רעדָא ,רעמ רָאי ןעצ טימ
 טשינ אליממ ןא טגגוי ןײק טשיו ָאד טָאה טרָאװ עש

 טימ םיוא ךיז ןבעל רעבײרש ערעטלע יד .טפנוקוצ ןייֵג

 ןיא סָאװ ,ןעקנַאדרַאפ וצ ךיוא זיא סָאד ןוא .רוד רעײז
 -עג ןבעל סגשטנעמ ןופ טינשכרוד רעד זיא עקירעמַא
 ַא ךָאנ טָאה עסערפ עשידי יד בוא .ןױה רעײז ןגיטש
 ןעקנַאדרַאּפ וצ סע רימ ןבָאה ןַאד ,רעזעל לָאצ עשּפיה

 ןיא ןעגנוקעדטנַא עסיורג יד רָאג ,ןלוש עשידיי יד טשיג

 -דנעצ רָאְּפ עטצעל יד רַאפ טּפַאשגסיװ רעשיגיצידעמ רעד

 .רָאי קיל
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 טיריי עירעפמיא יד

 ַא ווא ןיסיַאמָארָא ,ץסימָאטּפערּטס ,ןיליסינעפ
 תואופר'רערנוװ ערעדנַא ווא ןָאשרַאק ,סניסיַאמ ערעד
 רעשיוײ רעד רַאפ רעזעל רעטנזױט טיהעגנײא ןבָאה
 ײּהעג רָאי רָאֿפ עטסקענ יד ןיא לָאז ןעמ ןעװ .עסערּפ
 ןוא טײקגַארק ץרַאה ןגעק סגָארד רעדט עכלעזַא ןענ

 רָאּפ א ךָאנ ןריטסיסקע עסערּפ עשידי יד טעװ ,רעסנעס
 | .רעגנעל רָאי

 ("סמרעטרַאּפ,)

 רעשידיי רעד רַאפ טשינ שיטַאסָאטּפמיס ןענעז רעטרעוו סנרָאהנייא

 -ייא ןייז טלוב ןוייוו ייז .ןכיילנ ןייז ןוא אפונ םיא רַאפ רָאנ ,רוטַארעטיל

 טייקט";טב ,עצ ןוא טייקידליּפמ עכעלנעזרעּפ ַא זיא סע .טימעג םענעג

 -ובכ"|ֶא רעבָא ןטעװַאקרַאפ ןייז טימ ןדנוברַאפ זיא סָאװ ,(עיצַארטסורּפ}

 "רָארב טסיא ןופ טעּפַארדעגסױרַא ךיז ןעוועגנ רע טלָאװ .םזילַאנרושז ןקיד

 עיינ ןיא טסקוקעגנירַא ,ןלַאנרושז עשידיי טנעיילעג ןוא םעדיוב רעייוו

 ןדארװעג רע טלָאװ ,םיל רבעמ ןשטנעמ טימ ןדנוברַאפ ךיז ,רעכיב עשיריי

 טלָאװ רע ןוא ,ןיליסינעּפ ןימ ַא ןעוועג ךיוא טלָאװ סָאד ןוא ,טשירפעגנּפָא

 -רעטנוא ןופ טייו ץנַאג ךָאנ זיא רוטַארעטיל עשידיי יד זַא ,ןעזעגנייא

 ייס ,רוטַארעטיל רעד ןגעק ייס הלווע עסיורג ַא טיײנַאב רע זַא ןוא ,גנַאג

 ןענייז ןוא ןריזילַאער ךיז ,ןקירדוצסיוא ךיז ןכוז סָאװ טיילעגנוי יד ןגעקי

 .םוסקול ןיא ןבעל וצ טוהל טשינ

 -נרעל עשיריי ןופ רבחמ ןוא רערעל גניר-רעטעברַא רענעזעוועג ַא ןעוו

 ןשיטסיאַאדוי םעד ןיא טמא ןַא וצ ןרָאװעג ןביוהרעד זיא סָאװ ,ךעלכיב

 -דַאפ לוש ַא ןריסערדַא וצ ןביולרעד ךיז ןעק ,(רעשזדרירב דוד) טָאר-לוש

 יד ,שיריי וצ -- ןכַארּפש עדייב וצ ןרעק ךיז רימָאל , :ןושלה הזב ננולמַאז

 -- ."טפנוקוצ רעזדנוא ןופ ךַארּפש יד ,שיאערבעה ןוא םע ןופ ךַארּפש

 ןדער ןיוש ןעק שידיי טימ טמעטָאעג גנַאלנרָאי טָאה סָאװ רענייא ביוא
 ןגעו שאר-תולק ַאזַא טימ -- טגָאזעג רעסעב רעדָא ,ץרַאה גנירג ַאזַא טימ

 ןענעז סָאװ ,םיאבג-לוש יד .סערָאזָאד ענייז ןלָאז עשז ױזַא יו ָאט ,שידיי

 ?שידיי ןופ ןטלַאה ,סנטייוו רעד ןופ ןעוועג דימת ךָאד

 םהרבא רעביא גָאלַָארקענ ַא רעטעלסויו םיאושזד ןיא רימ ןענעייל

 -כרוד טָאה ןעזייר זַא ,זדנוא טלייצרעד (.צ .וו) רעביירש רעד ווו ,ןענעזייד

 יד ןוא גנואילב יד ,טרובעג יד ןעוענ טָאה סָאװ, הפוקת יד טבעלעג

 רוטארעטיל יד יצ טשינ ךיא סייו ."רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןֹופ הדירי

 -וטַארעטיל עשידיי יד ןַא טלעוּפעג ןעמ טָאה רימ ייב .ונילע ייב טלַאה

 -כילֲע םולש ןוא ןצרּפ ןופ טיוט םעד טניז ןסקָאװעצ קרַאטש ךיז טָאה

 ןרער רימ ןפראד יױזַא ביוא ,ונ ;טציא עכלעזַא טשינ ןבָאה רימ ,תמא .ןעמ

 -יפ רעשיזיוצנַארפ ןוא רעשישטייד ,רעשילגנע רעד ןופ הדירי רעד ןגעוז
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 קט ב ָא ר .א .א

 -עג ,סנָארייב ,סנָאטלימ ,סריּפסקעש יד ןענעז ווו םירָאוו ,ךיוא רוטַארעט
 עמ ,ייא ?טציא סָאנוה רָאטקיװ רעדָא סרעילָאמ ,סיינרָאק ,סרעליש ,סעט

 סָאד זיא ,סרעביירש עשידיי רעטרעדנוה טמוטשרַאפ רעדָא סיוטענ טָאה

 עטרעוּפ רענעי ןָא רָאנ טנָאמרעד סע .הדירי ןופ ןמיס ןייק טשינ ךיוא

 -עצ ךיז טָאה ןוא ,עטהנכש ריא ענונב ןוחצנ ַא טריפענסיוא טָאה סָאװ

 טנוזעג יו ,ץערוחב ריא טימ ךיז טמירַאב יז רָאנ, ;ןושלה הזב טְזָאל

 -ץגפיורַא רע טָאה טָא ,טנוזעג טסייה ץְלַא .זיא רע קרַאטש יז ,תא דע

 ,סופ ַא ןכַארבעגסױא ךיז ןוא ןלַאפענּפָארַא ןוא םיוב ַא ףיוא טרעטעלק

 ,"טנוזעג ריא ייב טסייה סָאד טָא -- טעב ןיא ךָאו א ןיוש טניל ןוא

 רעבָא ,רעירפ יו סרענעייל ןוא סרעדער-שידיי רעקיצניװ ןבָאה רמ

 יד ךָאנ ןיוש ,קירוצ רָאי 40 טימ יו סרעביירש רעקיצניוװ טשינ רעכיז

 ?"הדירי, ןעװענָאפָאמַארג ןייא ןיא ןעמ טלַאה סָאװ ָאט ,ענעמוקעגמוט עא

 .ענעגייא רעייז זיולב ןענעייל ,םורַא טשינ ךיז ןקוק סעקינהדידי יד םֶא

 -יל עשידיי עצנַאג יד זַא ןעניימ ןוא ,וצרעד לַאנרושז ַא ךָאנ יצ גנוטייצ
 -עייל ייז סָאװ עבַאנסיוא רעד טָא ןיא טקעטש טלעוו רעד ףיזא רוטנצרעט

 ערעייז ןֿבָאה טציא ןוא .ןדירי טימ ןָאט וצ טַאהעג ןדיי ןבָאה לָאמַא .ןענ

 שיטסילַאער יו טקנוּפ רעבָא .תודירי טימ קסע ןַא ךעלקינייא ןוא רעדניק

 -ַארעטיל רעשידיי רעד ייב זַא זיא תמא ױזַא ,למיח ןכיוא דידי ַא זיא'כ

 .הדירי ַא זיא רוט
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 ןושל ַא ןופ לוגליג רעד

 ."ןוגינ ַא ןופ לונלנ, סעצרּפ טימ טנַאקַאב זיא רענעייל רעדעי טעמכ

 ןענעז סע סָאװ ,ןעננולייצרעד עטסקידתוינחור יד ןופ ענייא ןזיא סָאד

 וצ ןוא ןטכַארט וצ זיא'ס .רוטַארעטיל רעשיאעּפָארייא רעד ןיא ןַארַאפ

 .הוושה דצ ַא ןבָאה םילוגלג עלַא זַא ,ןגָאז רשפא ןָאק עמ ןוא ;ןשטייט

 .םילונלג ךָאד ייז ןענעז רַאפרעד

 טציא בָאה ךיא סָאװ ןושל סָאד ןזַא ,ןייטשרַאפ אמתסמ ןלעוװ עלַא
 רוד וצ רוד ןופ ךיז טייב סָאװ ,שידיי רענדיב רעזדנוא ןזיא ןעניז ןיא

 -סעפ ַא ךָאד טביילב ןשינעטייב עלַא יד ךרוד ןוא דנַאל וצ דנַאל ןופ ןוא

 .דוסי רעט

 סיױרַא ךיז יז טלייש טָא .תונויסנ ײלרעלַא טכאמעגכרוד טָאה שידיי

 ןוא ,שובל ןשיװַאלס ןכעלרעסיוא ןַא טמוקַאב ןוא שטייד-ךיוה-לטימ ןופ

 ןטנעמעלע עשיווַאלס ןוא עשישטייד ,עשיאערבעה יד ןָא ןביוה זייווכעלסיב

 יו ,רעדָא םוירביליווקע ןַא וצ טמוק סע ןוא ,ךיז ןשיוװצ ןכיילגסיוא ךיז

 יד ןשיװצ טכיוועגכיילג) סיסַאטסָאעמָאה ןַא ,שיגָאלָאיזיּפ סע טפור עמ

 .(ןבעוועג ןֹוא ןסעצָארּפ עשינַאגרָא עלַא

 טרעטשעצ טרעוו טכיוועגכיילג סָאד ןוא גנַאל טשינ רעבָא טמענ סע

 ןיירַא ןעמ טמענ דנַאלסור ןוא ןליוּפ ןיא .תוביס ענעדישרַאפ בילוצ ---

 ןוא סרעביירש עשיטילָאּפ-לַאיצַאס יד ןוא ,ןקורדסיוא עשיווַאלס רעטנזיוט

 -קַאזדָאלגנַא יד ןיא ןוא רעטרעװו עשישטייד טימס סרעמע ןּפעש סרענדער

 ןיא תעב ,רעטרעוו עשילגנע רעטרעדנוה ןיירַא ןעמ טּפוטש רעדנעל עשיס

 טימ ךיז ןפלעהוצסיורַא גהונ ךיז ןעמ זיא תומוקס רענַאקירעמַא-ןייטַאל יד

 -סָאד .רעטרעוו עשיזענוטרָאּפ טימ ,סָאמ רערענעלק ַא ןיא ןוא ,עשינַאּפש

 ,ךיירקנַארפ ןיא ?לַאפ רעד ךיוא זיא עבלעז

 ַא סעּפע שידיי ךָאד זיא .הזיחא עקרַאטש ַא טָאהעג טָאה שטייד

 טלעפעגסיוא טָאה רעמָאט ,רַאפרעד ;שטייד ןקיטציא םענופ רעטסעוושפיטש

 זיא ףכית ןוא ךוברעטרעוו ןשישטייד םוצ ןעגנַאנעג ןעמ זיא ,טרָאװ ַא

 טסַאּפ יצ ןגערפ טשינ ךיז טגעלפ עמ .שידיי ןיא ָאד טרָאװ סָאד ןיוש
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 קא ב ָאר .א .א

 יד .ןנטעש רָאג טשינ סָאד זיא יצ ,למור ןשידיי םוצ טרָאװ סָאד ךיז

 שטייד ןרַאפ טוג זיא'ס ביוא זַא ןעוועג זיא טנעגילעטניא םענופ גנולעטש

 -לעזַא רַאפ טוג וצ ךָאנ ןייז סע ףרַאד ָאט ,רוטלוק עכייר ַאזַא טָאה סָאװ

 רעד ןָאטעגּפָא טשינ ץלַא ךָאנ ךיז טָאה רַאפרעד ןוא ,רימ יוװ םינצבק עכ

 -יליוּפ רעד .רעכיב ןוא ןלַאנרושז ,ןעגנוטייצ ערעזדנוא ןופ שירעמשטייד

 יו רעמ האיצמ רעשירעמשטייד רעד ןָא טּפַאכעגנָא ךיז טָאה שידיי רעש

 טביילב רע .טשינ ךיז טעינָאמערעצ קַאווטיל רעד .שידיי רעשיווטיל רעד

 ןיא שידיי ןופ רעיודסיוא םעד ךיוא טרעלקרעד סָאד ןוא ,ויטַאװרעסנָאק

 -ערעפ"רוטלוק רעשידיי ריא ןופ וטפיוא םעד ןוא עקירפַא םורד ןטייוו

 . | .עיצַאר

 רעדָא "טצינ, קַאװטיל ַא ;"טכיורב, דיי רעשיליוּפ ַא ,"ףרַאד, קַאוװטיל ַא

 וּפ רעד ;"ןייג טגעלפ , קַאװטיל ַא ,"טביורבעג , דיי רעשיליוּפ ַא ,"טצונַאב,

 .תוירחא ןייז ףיוא סָאד זיא קַאװטיל םייב ."ןייג וצ טגעלפעג , טָאה רעשיל

 "טנַארַאפ, ןוא ;"גנוטרָאװטנַארַאפ , ןענָאמ ןזומ ריא טעוװ ןשיליוּפ םייב

 -סיוא ךיז ןָאק לָאמַא .שיריי וצ רעטנענ הגרדמ ַא ןיוש זיא "טייקכעלטרָאװ

 זַא הלווע יד זיא ,לשמל ,סָאװ םירָאװ ,דיּפקמ ליפוצ ןיב ךיא זַא ,ןטכוד

 סָאד רעדָא "טניימ סָאד , טָאטשנָא "ןגָאז ליוו סָאד  טביירש רענייא

 ליוו סָאד , רָאנ ,תמא .רעטרעוו עשיריי עטוג עלַא ךָאד ןענעז ייז ?"טסייה

 ןלעװ, טסייה שידיי ןיא .שידיי ןופ טסייג ןיא טשינ ,שטייד זיא "ןגָאז

 -ַאב סע ,.ה .ד ,לױמ ןטימ וגָאז וצ רעגַאב ַא ןבָאה ועמשמכ וטושּפ "ןגָאז

 טוט "ןגָאז ליװ, טצינ רע ןעוו ,שטייד רעד .רעטרעוו יד ףיוא ךיז טיצ

 ןתמא רעד ןיא ןוא ,ַאזַא טרָאװ טלנילפענ ַא זיא'ס ,הצילמ ךרדב סָאד רע

 ייב ןָאק רַאפרעד ,ןעויז םעד ףפיוא רָאנ ןגָאז ןפיוא טשינ ךיז רע טיצַאב

 סָאה שידיי ןיא ."ןגָאז ליוו ץַאז רעד , יו קורדסיוא ןַא ןייז טלָאמעג םיא

 .ןלעװו טשינ ןָאק ,טשינ ?יוװ ץַאז ַא .טעבעבעג זיא'ס .טשינ םעט ןייק סע

 ,טלָאװעג טשינ טלָאװ רע ביוא ,רעביירש רעד רעדָא רעדער רעד רעדיו

 ןיא ,ןיינ ?ןרעה וצ רימ סע טזָאל סָאװ ָאט ,טגָאזעג טשינ ךָאד רע טלָאװ

 רעבָא ."ןגָאז ליװ, סע טשינ ,טרָאװ סָאד טסייה ,ץַאז רעד טגײמ שידיי

 ןיא טניוװעג ןבָאה סָאװ עכלעזַא טרפב ,סרעביירש ערעזדנוא ןופ ליפיוו

 ?םעד ןיא ןטכַארטנײירַא ךיז ןלעוו (עיצילַאג) ךיירטסע רעדָא דנַאלשטייד

 ןוַפ סעיצַארטסוליא עכלעזַא ךס ַא ןפרַאונָא טנַאקעג ךָאנ טלָאװ ךיא

 שידיי רעזדנוא ןיא ןיירַא ךיז טביילק סָאװ ,רָאנ קוביד רעדָא ,לוגלג םעד

 .ּפֶא םיא ךערּפש םענ שטָאכ ---

 ַא תמחמ ,רעגרע ךָאנ זיא סָאװ קוביד רעשילגנע רעד טמוק טציא ןוא

 ײמיסַא יד .רעדנעל עקידנדער-שילגנע ןיא ןעניווװ ןריי עלַא ןופ טפלעה

 .רעטייוו ץלַא טיינ ןוא ךַארּפש רעד טימ ןָא ךיז טבייה עיצַאֿל

 קילדנעצ רֶאֹּפ ַא ןרָאװעג ןבענעגנָא ןענעז לטיּפַאק קידרעירפ ַא ןיא

 -ַאב ַא טָאה סָאװ םענייא ןופ ןרעיוא יד ןיא ןצלירנ סָאװ ,סמזיצילננַא
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 שידיי עירעפמיא יד

 -ונעגנָא ,םיברה וניתונועב ,ןרעוו סָאװ רעבָא ,ןוש5 רעזדנוא וצ גנואיצ

 רעד זַא ,רכינ זיא סע .ןטנעגילעטניא ערעזדנוא ייב טלענ-טוג ןיא ןעמ

 ןָאט ןפרַאד ייז סָאװ ץלַא רעבָא ,דמערפ ןיטולחל ייז זיא שידיי ןופ טסייג

 .ןדער ןגעלפ ןרעטלע ערעייז ױזַא יו ןענָאמרעד ךיז זיא

 ןיא רע, ןגָאז ןעמ ןָאק שילגנע ןיא .זיולב ?שמ ןייא רימ ןעמענ טָא

 ןקיטולב ןעמונעג טָאה רע ועװ ,ןרעו וצ טנוזעגנ געוו ןפיוא ןעוועג ןיוש

 -נירַא ןיא רע, רעדָא "לָאטיּפש ןיא ןעמענוצ טזומעג םיא טָאה עמ ןוא

 -ַארעג םיא ןוא ?לעקנָא ןייז ןרָאּפעגנָא ןיא סע ןעװ ,רעסַאװ ןיא ןלַאפעג

 םעד ןגעק זיא'ס .ןצינ טשינ "ןעו, ַאזַא ןעמ ןָאק שידיי ןיא ."טעוועט

 הלחתה יד "ןעוו, טרָאװ סָאד טנכיײצַאב שידיי ןיא ?ייוו ,ןושלה טּפשמ

 -בכָאנ רעד טימ ןייג יועװט} ןָאק שילננע ןיא .רבע ןיא שינעעשעג ַא ןופ

 -ַאו ןיא ןלַאפעגנײרַא ?נניי א ןיא רעירפ ,ה .ד ,שינעעשעג רעקידנעמוק

 ןצונאב רימ ביוא ,שיריי ןיא ,לעקנָא רעד ןרָאפעגנָא זיא ךָאנרעד ,רעפ

 רעד ןעוו זַא ,ןעניימ טפראדענ סע טלָאװ ,עיצקורטסנָאק ַאזַא טימ ךיז

 -- רעסַאו ןיא ןלַאפענניירַא קינעמילּפ ןייז זיא ,ןרָאפעננָא זיא ל?לעקנָא

 רעד רַאפ רעירפ טריסַאּפ ?ןעוו  טרָאװ ןכָאנ טמוק סָאװ ץְלַא םירָאוװ

 ַאזַא טשינ ןיא קיטַאמַארג ,ָאי ?טייקיניילק א ,(+ ץַאז ןופ טפלעה רעטייווצ

 עיצַאלימיסַא-ךַארּפש רעד ףיוא טייקיניילק יד םזייו ָאד ןוא ,טייקיניילפ

 ןופ ,טייקליופ ןופ הדלות ַא רעדיוו זיא סָאװ ,ןעננוטייצ ערעזדנוא ןיא

 ןפיוא .ה .ד ,רוטלוק רעשידיי רעד ןופ ןובשח ןפיוא גנירג ןכַאמ ךיז ןלעוו

 רע, עקצַאצ ןימ אזַא ןעזעג ןיוש בָאה ךיא .קֶלָאפ ןופ םויק ןופ ןובשה

 ןופ ןפָאלטנַא זיא רענזירּפ רעד זַא ,טכַאנ עטצעל (דנריול) טגרעלעג טָאה

 רעטריטסערַא רעד זַא טסווװרעד טכַאניב ןטכענ ךיז טָאה רע) ,"ל?ליישזד

 .(עמרוט ןופ ןפָאלטנַא זיא

 רעביא טשינ טָאה סָאװ ,טייקליופ רעקיבלעזרעד בילוצ ,רַאפרעד ןוא

 טָאה ןשיװצניא, קוסּפ ןימ ַאזַא ןענעייל ןעמ ןָאס החנגשה םוש ןייק ךיִז

 טרידנעמַאקער סיווריוס וויטקעלעס ןופ עטימָאק ירָאזיײװדַא קיפיטנעייס יד

 יַאה ןיא ןטנעדוטס טסנעװדַא רַאפ טנעמריופיד ?שעּפס ַא ןופ םַארנַארּפ א
 לָאז עלעדנעמ ןעוו !שידיי ןסייה לָאז סָאד טָא ,"סעשזדעלַאק ןוא סלוקס

 טלָאװ ,גנוטייצ רעשידיי א ןיא ןסקוקנײרַא ןוא םיתמה תיחת ןייטשפיוא

 ןייז וצ קעװַא קירוצ אמתסמ ןוא שידיי אזא ףיוא יײּפש ַא ןבענעג רע

 .ןדע ןנ ןיא הביבס רעשיריי

 ןריפרעביא רעכיג רעדָא ןצעזרעכיא וצ עדָאמ ַא ןרָאװעג זיא סע

 ךיז ףרַאד עמ ןוא -- ךעלרעטרעוו גנעלס ןשילגנע םענופ ןוארפ עצנַאג

 רעדַא "יװא ףיױט ןרעװ ןטיברַאפ "ןעװ} רעד ףרַאד שידײ ןיא (*

 -עג םיא טָאה סע יװ ,זיוה סםוצ טנָאנ ןעװעג ןוש זיא רע לשמל ,"זַאמ

 .ײּפָאק ןיא ןעלדניװש ןעמינ
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 קַא בָא ר .א .א

 יד ןופ טײקנפלָאהַאבמוא רעקיסיואכרוד רעד ןופ רעטכעלעג רַאפ ןעשטַאק

 ןופ ןעגנוצעזרעביא יד טכַאמ עמ וויטימירּפ ןוא שירעדניק יו .סרעביירש

 "86 18 6!2גץ/פ 08 106 20" לשמל ,ןקורדסיוא-סקלָאפ עשילגנע

 ןיא .ןיז םוש ןָא זיא סָאװ ,"יינ ןפיוא רעמיא זיא יז, שידיי ןיא טרעוו

 טשינ טור יז; רעדָא "רדסכ םורא טפיול יז, ןייז סע ףרַאד ןתמא רעד

 .86 עט1166 2 1481 026 קורדסיוא גנעלס ןטימ ךָאנ זיא רענעש ."טונימ ןייק

 ךיא בָאה ןעזעג .,"ןביג ַא ןגיוצעג טָאה רע, סָאד זיא ךעלרעטרעוו

 יַאװו ,ןעז ןבעלרעד סָאד ךָאנ רימ ןלעװ םעשעצרימ רָאנ ,טשינ ךָאנ סָאד

 ייופ רעד ןוא ,טשינ סָאד זיא שיטַאמָאעדיא ןבענוצרעביא סָאד גנירג םיר

 קידנרעלק טשינ .ץורית ןרעייט ַא ןבָאה ךיז רַאפ טעװ רעביירש-רעצנעכ

 "ירפעגּפָא קיצנוק ָאד טָאה רע, טצעזעגרעביא סָאד ךיא טלָאװ ךס ןייק

 טלָאװ "טקיפיפעגּפָא , יו קורדסיוא אזַא זַא ,ןייז ןָאק סע רָאנ ,"טעוועצ

 .ןבעגענרעביא רעסעב ךָאנ סָאד

 ןבעגרעביא -- ןצעזרעביא טסייה "סרעריפרעביא , ערעזדנוא רַאפ

 -שמוח ןטימ ןָאט סע ןגעלפ םידמלמ עקילָאמַא יד יװ טרָאװ רַאּפ טרָאו

 המואה םויק ןוא שידיי םויק ןרַאפ ;לַאמרָאנ סָאד זיא ייז רַאפ .שטייט

 ןוא .לונלג ַא טּפַאכעגנירַא ךיז טָאה ָאד .,לַאמרָאנמוא ירמנל סָאד יא

 ענַאל יד ןיא טנוזעג :ונייהד ,קנַאדעג ַא ךָאנ ןעננערבסיורַא ךיא זומ ָאד

 הב'בס יד זיא לַאמרָאנמוא .ןרעטלע יד ןופ ןדער ךיז ןענרעל רעדניק ןעוו

 רעדניק יד ייב ןושל ןגייא רעייז ןדער ךיז ןענרעפ ןרעטלע יד ןעװ

 לּפעק םוצ ךייש זיא סָאװ לכשה רסומ ַא עקַאט רימ ןבָאה ָאד ןוא --

 ."ןושל ַא ןופ לוגלג רעד , ?קיטרַא רעזדנוא ןופ

 ייב ןושל ןימ ַאזַא רימ ךיז טקנעדעג ,קירוצ רָאי 0 ערעסָאװ ַא טימ

 .לגניי רעד ,רעדיוו ןיוש טעװעדנַאמָאק רע, ,לַאערטנָאמ ןיא רעטסעווש רעד

 ךיז טכַאמ רע ןוא ,דח ברח ַא ,סָאד זיא לבחמ ַא ,לגניי ןייק טשינ זיא'ס

 ןייק .םיא וצ ןזָאלסױא דלַאב ךיא לעװ יתמח ?כ ,טרַאװ ,עדי אלכ ךָאנ

 .װ .א .א "טשינ רע טינ החונמ עגר

 לייוורעד .ןעמַאמ רעד ןופ ?ךַארּפש ַאזַא טרעהעג יז טָאה ןענַאװ ןופ

 "עז סע ןוא ,ןסקָאװעגפיױא ,ןעמוקעג ןענעז רעדניק .טאהעג הנותח יז טָאה

 ןיא ןרָאװעג לגלונמ ןיוש זיא שידיי רעד ןוא ,ךעלקינייא ןעמוקענוצ ןענ

 ןיוש יז טָאה "שידיי, סעד רעבָא ,שידיי ןסייה ץלַא לָאז סע .שרעדנַא סעּפע

 טביירש יז ןוא -- רעדניק יד ןופ רָאנ ,ןעמַאמ רעד ןופ טרעהעג טשינ

 סָאװ ירַאס ירעוו ןיב ךיא,, :חסונ אזַא ףיוא --- (* ריא ןיא טנוזעג ַא --- ןיוש

 ַא ןעוװעג זיא'ס .טנעמשזרייגנע סעיווליס ןדנעטַא טנעקעג טשינ טסָאה וד

 -סעג טָאה רעגרעב יבר .טעיײַאשזדנַא ךיז טסלָאװ וד ןוא רעפַא סעלעוואמ

 ןיוש לעװ ךיא ,לעװ .גנידעוו ַא וצ יו דוָארק ַא ןעוועג זיא'ס ןוא טשטיפ

 ןכָאװ רָאּפ עטצעל יד ןיא טלעװ רעד ןופ קעװַא זיִא יז (*
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 שידיי עירע ּפמיא יד

 ןקיש רעדניק עלַא .ךיז ףיוא רעק םענ ןוא יירט ןוא רעטעל םעד ןשעדניפ
 ,."סדרַאגער

 ָאט ,יױזַא טביירש ןוא טדער עבָאב יד ביוא ?ךעלקינייא יד ןוא ,ונ |

 םוצ ָאד ךיא בינ ,ונ ?ךעלקינייא יד ףיוא ןטכיר ךיז ןיוש ןעמ לָאז סָאװ

 "ןוננ א ןופ לונלנ" סצרּפ ןוא ,לקינייא-הווצמ-רב ריא ןופ ?ווירב ַא קורד

 רעטירד רעד ןיוש ןיא ?לקינייא סָאד .ןעניז ןפיוא רָאלק ףױרַא ָאד טמוק

 עדייב ןוא סעדייז עדייב .ןרָאװעג ןריובעג ָאד ןענעז ןרעטלע עדייב .רוד

 ,לווירב ןייז זיא טָא ןוא ,גנוי רעייז עדַאנַאק ןייק ןעמוקענ ןענעז סעבָאב

 .טייג ןוא טייטש סע יװ

 1944 ,ינוי 2

 ,לקנָא רערעיימ

 ךיא זיב טרַאװעג גנַאל יױזַא בָאה ךיא סָאװרַאפ רימ טקידלושטנַא,

 ךיא זא ,ןייטשראפ טנעק ריא רעבָא .ווירב םעד ןבירשעג ךייא וצ בָאה

 "-ירעד ןוא ,םידומל עשידיא ןוא עשילגנע עניימ טימ ןעמונרַאפ ןעוועג ןיכ

 .ץרוק ןעוועג טייצ ןיימ זיא רעב

 ךאלנעמוא ןענופעג סע טָאה ריא סָאװ ,קנַאב עלַא זדנוא ןעוט סע

 -רענ ?לסיב ַא ןעוועג ןיב ךיא ָאי .הוצמ-רב ןיימ ןרעייפ זדנוא טימ ןייז וצ

 "ענג בָאה ךיא רעבָא ,ריטפמ רעייז ןענייל ייז תעשב ךשלנניא עֶלַא יו זעיו

 א טימ טרעייפעג רימ ןבָאה טכַאנוצ תבש ,לוק ןטסעב ןיימ ףיֹוא ןעגנוז

 ,הוצמ-רב רעד ןעגנַאנעגנייברַאפ זיא ױזַא ןוא ,עלהחמש םעניילק

 ייוצ ערעייא טקישעג טָאה ריא ןעוו טיירפרעד רעייז ךיז בָאה ךיא

 ייז לעוו ךיא זַא ןסָאלשַאב בָאה ךיא ןוא .הנתמ הוצמ-רב סלַא רעכיב

 .ןכיג ןיא ןקידנע

 טימ טרָאפ עלעקלע ןוא ,עיצַאקַאו רעמוז ערעזדנוא ןֵא ןבייה דלַאב

 .ּפמעק ןיא רימ

 טנוזעג ןוא דיירפ ךס ַא ךייא טשטניוו עילימַאפ עצנַאנ יד ןוא ךיא

 ."טפנוקוצ רעטנעָאנ רעד ןיא ןעעז זדנוא ןעמוק טעוו ריא זַא ןפָאה רימ ןוא

 קינעמילּפ רעייא

 ףחצי המלש

 ןעגנַאנעג רע ןזיא טלָאמעי ,קירוצ רָאי 127134 ַא טימ ןעוועג זיא סָאד

 קירוצ רָאי רֶאֹּפ ַא טיפס .םיא רַאפ רעטומ ןייז יװ טקנוּפ ,לושקלַאפ ןיא

 עשיריי ַא קידנענעייל ןעזעג םיא ךיא בָאה ,לַאערטנַאמ ןיא קידנעייז
 א ןעוועג ןיוש זיא רע .בורק א םענייז ןנעוו ?קיטרַא ןַא .ה .ד ,גנוטייצ

 רעטרידוטשעגסיוא ןַא דלַאב ןיוש ןוא טעטיסרעווינוא ןופ רעטקידנעעג

 ,טַאקָאװדַא

 ?טגערפעג םיא ךיא בָאה ?"ןעד סע טסייטשרַאפ,

 ?"טשינ סָאװרַאפ ,,
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 קַאב ָאר .א .א

 ?"טלעפעגסיוא ריד ןבָאה רעטרעוו ?יפיוו ,אברדא,

 ??ייווצ ,

 .טכעלש ױזַא טשינרָאג זיא סָאד -- ?קיטרַא גנַאפ א ןיא ,ייווצ ,ונ

 זַא ,טציא ןוא ןוקית לקיטש ַא טַאהעג טָאה "ןּוגינ, רעד זַא רָאלק זיא סע

 -עלטע ןיא זַא ךעלנעמ ץנַאג ןיא ,עטַאט ַא ןייֵלַא ןיוש זיא רוחב רענעי

 יו טקנוּפ ,שידיי ןענרעל ךיז רוד רעט-4 רעד ןיוש לָאז םורַא רָאי עכ

 סָאװ טָאג םעד ייב) טָאג ייב ?טשינ סָאװרַאֿפ .רעט-2 ןוא רעט-9 רעד

 ,ןפערט ץלַא ךיז ןָאק (ןליו טסייה
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 םנגוי רעשידיי רעד טרעפטנע "סטרעװרָאפ, רעד

 ןמיס ַא רימ ןבָאה לטלעוו שידיי רעזדנוא ןיא טרָאפ ךיז טריר סע זַא

 ירַאפ ןרַאפ סטרעװרָאּפ םוצ תונעט סהדימלת ַא ףיוא רעפטנע םענופ

 ןגעו זיא הנעס טּפיױה יד ,תמא .ןטרָאד טעז עמ סָאװ ,שידיי םענעברָאד

 רעד ןופ דניק םעד טגנערב סָאװ ,עיפַארגָאטרָא רעטלַא רעד טיול ןגיילסיוא

 ךַארּפש יד ןזיא ןורסח רקיע רעד זַא ,ךיז טכוד רימ תעב ,תוריתס ןיא ?וש

 -לבוהעגמוא יד טַאלג ןוא ,ןקורדסיוא עשירעמשטייד ,ןעמזיצילננַא יד ,אפונ

 טלָאװ ,גנוטייצ רעלעיצניװָארּפ ַא ןיא וליפא ,ןטייל ייב סָאװ ,ךַארּפש עט

 .ןייז טלָאמעג טנָאקעג טשינ סע

 ַאַא טקורדעג טָאה סטרעװרָאּפ רעד סָאװ טקַאפ רעד ,ױזַא יצ ױזַא

 קיטיונ רַאפ ןענופעג ךָאנ טָאה ןוא ,רעכעלטנגוי ַא ןופ ווירב ןפרַאש ןימ

 .ןגעק ןוא רַאפ ווירב ערעדנַא ךרוד עיסוקסיד יד ןטלַאהנָא ןוא ןרעפטנע וצ

 ןַאהַאק .בא ןעוו .רוטלוק רעזדנוא ןיא גנוכיירגרעד ?קיטש ַא ןיוש זיא

 ,ברָאק ןיא ןעגנַאגעג ווירב ַאזַא אמתסמ טלָאװ רעדור םייב ןעוועג טלָאװ

 ױזַא ךיז לָאז עמ זַא היכז יד טָאהעג טשינ טלָאװ "עצינהזעה , ַאזַא ןוא

 .תונעט עריא טימ ןייז לּפטמ

 רעד זַא ןעזנייא ןָא ןביוה סעיצקַאדער יד זַא ,?2 םדוק טזייװַאב סע

 ןָאק עמ זַא טלעטשעגנייא ױזַא ןיוש ךיז טָאה ךַארּפש יד זַא ,טנָאמ םלוע

 ןָאק ליוו ןעמ זַא ,ךעלטנגייא ןוא ,ץנעגילעטניא יד ןרירָאנניא רעמ טשינ

 ןַא טקערידמוא ןעװעג זיא סטרעװרָאּפ ןֹופ רעפטנע רעד זַא ,ןגָאז ןעמ

 ןעמ טָאה רעטכָאט רעשידיי רעד וצ .ללכב סרעביירש עשידיי יד רעפטנע

 .טניימעג ןעמ טָאה רונש יד ןוא טדערעג

 -טנע ןָאק עמ סנױזַא סָאװ ןסיוו וצ עװַאקישט ןעוועג עקַאט רימ ןיא

 -עז תונעט ,סלבייוו גנוי רעדָא סלדיימ םעד .ןדנעטשמוא יד רעטנוא ןרעפ

 ,טשינ וצ ןכַאמ ןלעוו ייז לָאז עמ יו זַא ,טכערעג ןוא רָאֿלק ױזַא ךָאד ןענ

 .ןייג טשינ טייוו ןעמ ןָאק

 רע .ךיז טרעפטנערַאפ סטרעװרָאּפ רעד ױזַא יװ ןעז רימָאֿל ,אברדא

 ידייטרַאפ עטסעב יד זַא ,טרָאװגָאלש ןשירעטילימ םענופ ,םינּפה טלַאה
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 הַא ב ָאר .א .א

 ןבָאה סָאװ ןשטנעמ ?פםייה ַא, טריקַאטַא רע ןוא ,ןריקַאטַא וצ זיא גנוק

 ןוא רשכ זיא סָאװ (.רא.א-- םעד ףיוא) רעטכיר יד רַאפ טרעלקרעד ךיז

 ."ןושל ןשידיי ןיא ףירט

 טימ ןָאט וצ טשינ ָאר ןבָאה רימ זַא ,ףיורעד רעפטנע רעד זיא

 -לעז יד וליפא ,ןטַארעטיל עֶלַא טימ שיטקַאפ רָאנ ,ןשטנעמ עלעפייה ןייק

 רעדָא ןלַאנרושז ןיא ךיז ןקורד ייז ןעוו ,סטרעוורָאפ ןיא ןביירש סָאװ עב

 רעד רעביא ,עלַא רימ סָאװ עקַאט סע טמוק יו :גערפ ךיא .רעכיב ןיא

 -לוש יד ןוא ,תחא די טכַאמענ ןבָאה ,רעטרעדנוה יד ןיא ,טלעוו רערָאג

 ,ןטלַאה קרָאי-וינ ןיא ןעננוטייצ יד תעב ,זדנוא טימ עלַא ןענעז רערעל

 -סעב רעד ןיא שידיי-קירדנעמש ןוא רעטרעטלערַאפ ,רעטזיירגרַאפ רעייז זַא

 ?ָאװיי רעד ?חסונ רעזדנוא ןעגנוװצפיורַא זדנוא ףיוא סע טָאה רעוו ?רעט

 רעד זיא סָאד ןוא .םיללכ ךס ַא ןיא ָאוויי םעד טשינ ןגלָאפ רימ םירָאװ ,ןיינ

 ןענעפע רימ ןעוו .טכערעגמוא זיא סטרעװרָאּפ רעד זַא ,זייװַאב רעטסעב

 ןופ ,עניטנעגרַא ןופ ,עקיסקעמ ןופ ,עקירפַאםורד ןופ גנוטייצ ַא ףיוא

 -ַארנָאטרָא יד ןוא עבלעז יד ךַארּפש יד זיא ,ךיי-קנַארפ ןופ ןוא ,עדַאנַאק

 ?עלעפייה ַא ןגעו סטרעװרָאּפ רעד ָאד טדער סָאװ ָאט .עבלעז יד זיא עיפ

 -ַאבליצ ַא טימ ןָאט וצ טָאה עמ זַא ,ךעלרעּפמײשַאב ךָאד ןעמ טעז ָאד

 .טלעוו רעד ןופ סרעביירש עֶלַא ייב ּפִא ךיז טלגיּפש סָאװ ,גנוגעוַאב רעטסווו

 ןיא סע רעבָא ,דרע רעד םורַא ןוז יד ךָאנ ךיז טיירד סטרעװרָאּפ םייב

 ןטימ םענייאניא ,ןײארַאפ-רעבײרשיץרּפ רעד זַא ,טייצ יד ןעמוקעג ןיוש

 ,עיפַארנָאטרָא עיינ יד ןעמעננָא לָאמעלַא רַאפ לָאמנייא ןלָאז ,בולק-ןעּפ

 ךיז ךיוא ןלעו רעצעז יד ןוא ,ךעלטננייא ,יינ טשינ רעמ ןיוש זיא סָאװ

 יד ןוא ,ןצכעגיילסיוא ענעדישרַאפ ייוצ ףיוא ּפעק יד ןכערב ןפרַאד טשינ

 רַאפ ךיוא בנא ןוא ךַארּפש רעד רַאפ ץרא ךרד רעמ ןבָאה ןלֶעװו םידימלת

 .ןטנַאלימיסא ןופ טערבליצ רעד לָאמעלַא טציא זיא סָאװ ,גנוטייצ רעד

 ךַארּפש ַא, ;זדנוא טלייצרעד סטרעװרָאּפ ןיא רעבעגיהבושת רעד

 -טנַא יד ןוא ,זייווכעלסיב ןעלקיװטנַא ךיז זומ ןוא ,ךַאז עקידעבעל ַא זיא

 -רעד ןוא ."ענעגנווװוצעגפיורַא ןייק טשינ ,עכעלריטַאנ ַא ןייז זומ גנולקיוו

 -קעב יסעּפ) יז טרעדָאפ טכער ַא רַאפ סָאװ טימ, :ךיז רע טרעזייבעצ ךָאנ

 יד ןופ שידיי םעד ןפַאשענ שיטקַאפ ןבָאה סָאװ ,ןעגנוטייצ יד זַא ,(רעל

 ןשטנעמ לפייה א ןופ ןלעפַאב יד רַאפ ןגיוב ךיז ןלָאז ,רעזעל רענַאקירעמַא

 .װ.ַא,א "רעטכיר יד רַאפ טרעלקרעד ךיז ןבָאה סָאװ

 םעד ןפַאשעג ןבָאה ןעננוטייצ יד ביוא ;רעפטנע ןײמ זיא טָא ןוא

 ןקידעגָאלק םעד .תורּפכ ףיֹוא רַאפרעד סָאד גיוט ,עקירעמַא ןיא שידיי

 ןעלקיטרַא ץוט ַא ןיא טלדנַאהַאב ןיוש ךיא בָאה ןעגנוטייצ יד ןופ שידיי

 ךיא .אפונ סטרעװרָאּפ ןופ עקַאט סעיצַארטסוליא עקילדנעצ טכַארבעג ןוא

 יד ןעגנַאגעגנָא טשינ ןיא לָאמַא ןופ רערעלקפיוא יד זַא ,ןזיוועגנָא בָאה

 ןוא ,ןקורדסיוא עשישטייד טימ ,עשיסור טימ טקַאהעג ןבָאה ייז ,ךַארּפש
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 שידיי עירעּפמיא יר

 רענעי יו טקנוּפ .ןקריווַאב םענעי לָאז עמ ןעוועג רָאנ זיא הנווכ רעייז

 -רַאפ עמ יבַא ,קיטַאמַאמש ,סקיטַאמארג ןֶא רימ טייג סָאװ, טגָאזעג טָאה

 ןעמונעג טָאה עמ ןוא ,עיצינומַא ןיא טפרַאדַאב ןבָאה ייז סָאװ ."טייטש/

 רקיע רעד ןעוועג ןיא המיב רעד ףיוא .טוָאלעג ךיז טָאה סע ןענַאװ ןופ

 עפרַאש רעדָא עקרַאטש יד -- ןביירש ןיא ןוא ,טפַארק עשירָאטַארַא יד
 טרָאװ אזא ןוא אזַא יצ טנערפעג טלָאמעד סע ךיז טָאה רעוו .ןקורדסיוא

 ?שיזיוצנַארפ רעדָא שיסור ,שטייד ,שידיי זיא

 טצונַאב טָאה סָאװ ,טנַאהרעבױא יד טָאהעג רענעי טָאה ךעלטנגייא

 יופ לקיטרַא ןַא טמענ .עשישטייד סנטסרעמ ,רעטרעוו עשידיי-טשינ רעמ-

 -לע ערעזדנוא טדערעג ױזַא ןבָאה יצ ,ןיילַא ךיז טגערפ ןוא ,ןטייצ ענעי

 עשידיי יד סָאװ ,ךַארּפש עקיזָאד יד .סעבָאב רעדָא סערייז ערעזדנוא ןרעט

 -וטרח ַא ןעוועג ןזיא ,רענעייל םעד ףיוא ןעגנוווצעגפיורַא ןבָאה ןעגנוטייצ :

 טלָאמעד טלָאװ טדער קלאפ סָאד יו ןביירש ןוא ןדער וצ .ךַארּפש-םימ

 טשינ טגעלפ עמ .ןשטנעמ ןטערליבענמוא ןַא רַאפ ןזייוסיױרַא ךיז ןסייהעג;

 טשינ ,"טיירַאב  רָאנ "טיירג, טשינ ,"ןכייררעג רָאנ "ןכיירג , ןביירש

 :;טייצ רענעי ןופ ץַאז ַא זיא טָא ,"להָאוװבָא , רָאנ "םגה , רעדָא ?שטָאכ

 -עז סע ."ערערהעמ טביג סע רעבָא עלעיּפשייב עקינייא רֹונ ןענעז עזעיד ,!

 ןטנוזעג םעד טַאהעג ןבָאה סָאװ סרעביירש ערעדנַא ךיוא ןעוועג רעכָא ןענ-

 ,1898 ןופ רַאדנעלַאקיסקלָאפ ןקיבלעז םעד ןיא עקַאט טָא .שוח-סקלָאפ|

 טשינ לָאמנייק רעזדנוא) ָאדיוג .י טדער ,קירוצ רָאי 60 ַא טימ סע טסייו

 עשידיי יד ןגעוו (ןירָאג .ב רענעסעגרַאפ טציא ןוא רעטצַאשענּפָא גונעג,

 -ייצ יד ןיא ןניוא יד טסייר סָאװ ךַאז עטייווצ יד , .1898 ןופ ןעגנוטייצ

 ךיוא טגנילק שידיי סָאד .רעביירש יד ןופ טייקשיצרַא-םע יד זיא ןעגנוט;

 -וצ דָאי 60 טימ וליפא ,ָאי ."תועימק ןֹופ זיא ירבע יד ןוא שיקרעט יו

 רשכ ייא סָאװ טסוװעג ןבָאה סָאװ "רעטכיר, עכלעזַא ןעוועג ןענעז קיר

 .ףירט זיא סָאװ ןוא

 טכַאמ קלָאפ סָאד זַא ,ןייטשרַאפ וצ זדנוא טינ סטרעװרָאּפ ?עב רעד

 קלָאפ ַא יו טבעל סָאװ קלָאפ ַא רעבָא ,קלָאפ סָאד יאדווא .ךַארּפש יד;

 טשינ ,טבעלעג ןבָאה ,עינעמור ןיא ,דנַאלסור ןיא ,ןליוּפ ןיא ןדיי יד יו!

 ןענעז יצ ,קלָאפ סָאר זיא רעוו -- קלָאפ סָאד רעדיוו ןוא .בר-ברע ןייק
 -קיװטנַא ךַארּפש ענונב רשפא ןוא ,קלָאפ ןופ ?ייט ַא סרעביירש יד טשינ

 ,ךַארּפש עשילגנע יד ןפַאשעג טָאה רעוו ??סייטש ןופ עטשרעביוא קסָאד גנולי

 ןעגנוטייצ רענַאקידעמַא ןוא עשילננע יד ןיא טצונַאב טציא טרעוו סָאװ

 -ידַא ןוא סוָאלרַאמ ןוא סרעסָאשט יד רעדָא סלעקָאי ןוא סינקָאק יד ---|

 גנוטייצ ַא זַא ,ןרָאװעג טרעהענ טשינ ךָאנ זיא סע ?סעסנקיד ןוא סנָאס

 ."ןדער רענעייל ערעזדנוא יו ןביירש ןלעוו רימ , :ךַארּפש עגונב ןגָאז לָאז

 -יוצרעדמוא יד ךָאנ טינ עמ ןעוו טָאהעג ךארּפש יד טלָאװ םינּפ ןייש ַאי

 .ןָאגרַאשז ַא ןיא ןוא קיטַאמַארג ןָא ןדער סָאו ,עטעדליבענמוא ,ענעג
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 הַא ב ָא 7 .א .א

 -יוומוא םענופ טייקטרינילּפיצסידמוא יד ןייגכָאנ גנוטייצ ַא ףרַאד יצ

 רעדָא שידיי ןסעגרַאפ ליוו ןוא ןענירגסיוא ךיז ליוװ סָאװ ,םענירג ןקידנס

 רעד עגונב רענעייל םענופ קַאמשעג םעד ןעלדייאסיוא גנוטייצ ַא ףרַאד

 ?שירייעטייטָאּפ ,ןייז סטרעװרָאֿפ רעד טקיטרַאפטכער ױזַא יו ?ךַארּפש

 סָאד ?רעטרעװ עכלעזַא ןעז וצ טניוװעג זיא רענעייל רעד סָאװ טימרעד

 ןגיילנא טלָאװעג לֶאמַא טָאה אנת ַא .דומלת ןופ עלהשעמ א ןָא טנַאמרעד

 "רעד ןענַאטשעג זיא ,דלעפ ַא ןציירקכרוד ךיז ןעמונעג .ןוא געוו רעקיצניוװ

 ןוא ,דלעפ סָאד טרעהעג טָאה ןרעטלע ענייז וצ סָאװ ,לנניי ןיילק ַא ייב

 ,רעייגכדוד רעד ךיז טרעפטנערַאפ ,"רָאנ עז רעבָא, .אנת םעד טרעוװרַאפ
 -עג טָאה ,"ָאי, ."דלעפ ןיא ךייא ייב עלעקשזעטס ןיילק ַא ךָאד ןיא טָא,

 ,ריא יװ טיילמוא עכלעזא ךָאנ ָאד ןענעז סע ?ייוו , ,דניק סָאד טרעפטנע

 "רעד ןוא טמסעשרַאפ טושּפ ךיז טָאה אנת רעד ."דלעפ ַא ןריניאור סאו

 .ץרא-ךרד טנרעלעג םיא טָאה דניק גנוי ַא זַא ,טלייצ

 רענעייל יד זַא ,טגָאז סטרעװרָאּפ רעד .השעמ יד ָאד ךיוא זיא ױזַא

 ,ןדער ױזַא רענעייל םעד טנרעלעגסיוא סע טָאה רעוו ןוא ,טוג .ױזַא ןדער

 זַא ןבירשעג טשינ טלָאװ סטרעװרָאּפ רעד ןעוו ?גנוטייצ ןייז טשינ ביוא

 זַא ,ןשואמ ַא טרעהעג טרָאק ינֲאלעַפ ןיא .טָאה ינרױטַא טקירטסיד רעד,

 ךיז רענעייל רעד טלָאװ ,"רענזירּפ םעד ןשזדרַאשטסיד לָאז שזדָאשזד רעד

 רעד יו תמא זיא'ס ביוא .ןייז וצ ףרַאדַאב סע יװ ןדער טנרעלעגנסיוא

 לָאז עמ ביוא רענעייל ןריווװעגנָא טלָאװ גנוטייצ יד זַא ,טלַאה סטרעוװרָאּפ

 וצ ייוװ ןוא ְךֶא זַא זיא ,שילננע ןשיקרעט ןייק טשינ ןוא שידיי ןביירש

 ןביוהעגנָא ןטלָאװ ןעננוטייצ עלַא ביוא :ךיז טנערפ סע .גנוטייצ ַאזַא

 -עייל ןלעו טשינ רעמ רענעייל יד ןטְלָאװ יצ ,סעיינ יד ןיא שידיי ןביירש

 -ענ טשרע ןטלָאו רענעייל יד !אברדא ,ןיימ ךיא ?סעיינ עשידיי ןייק ןענ

 .שַאמשימ ןייק טשינ ןוא גנוטייצ ַא ךיז ראפ ןבָאה ייז זַא ,טליפ

 -ניא יד טָאה םוטעמוא זַא ,סטרעװרָאּפ םעד ןענָאמרעד ךיוא ריִמָאָל

 -עז ןלוש יד ןוא ,קלָאפ ןפיוא םיללכ עסיוועג ןעגנוווצענפיורַא ץנעגילעט

 ןלוש עכלעזַא ןעקנַאד וצ טָאג ןבָאה רימ זַא טציא .ןעלטימ יד ןעוועג ןענ

 גנוטייצ ַא טמוק ,תונשה-ךַארּפש עסיוועג טימ טייל עננוי ןעיצרעד סָאװ

 טוט ןוא ,ןושל ןשירַאברַאב רעזדנוא ייב ךיז ןטלַאה רימ ,ןיינ, טגָאז ןוא

 -ַאלעצנַאק עלעיציפא יד ןבָאה עּפָארייא ןופ רעדנעל עֶלַא ןיא ."סעּפע זדנוא

 .ךַארּפש רעד ןופ לסיב שּפיה ַא ןעגנוווצעגפיורַא (ןעָארויב-סגנוריגעד) סעיר

 ַא ףיוא ןשיבַארַא ןַא ןופ ב"א םעד ןטיבעג וליפא ןעמ טָאה ייקרעט ןיא

 רעטנוא טנרעלעגסיוא עקיטרָאד יד ךיז ןבָאה ןנעווטסעדנופ ןוא ,ןשיניײטַאל

 טעוו רעמָאט זַא ,ןבָאה ארומ ןעמ ףרַאד ָאד ןוא ,םייונש עסיורג עכלעזַא
 --ניו, טָאטשנָא "רעטצנעפ, רעדָא "שטיּפס , טָאטשנָא "עדער , ןגָאז ןעמ

 יוזַא ןענעז סָאװ ס'ה ןוא ס'ע יד ןָא ןביירש ןעמ טעוװ רעמָאט ןוא ,"עד
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 שיזויי עירעפמיא יד

 ןרעהפיוא דלַאב רענעייל יד ןלעוװ ,ןגָאװ םוצ דָאר עט-8 ַא יװ קיטיונ

 .גנוטייצ יד ןענעייל

 ןפרַאװקעװַא זייווכעלסיב ןָא ןבייה ןטנַארגימיא עלַא זַא ,ןסייוו רימ

 -יא יד ,ןשטייד יד ױזַא ;ןעמזיצילגנַא טימ ךיז ןצונַאב ,ףַארּפש רעייז

 עקיכַארּפש-דמערפ ערעייז ןעוו וליפא רעבָא ,ןזיוצנַארפ יד ,רענעײלַאט

 "רעביא ןבָאה ייז זַא ,ןסעגרַאפ טשינ ןעמ ףרַאד ,וצ ךיז ןסַאּפ ןעגנוטייצ

 יא רענײר ַא ,שטיײד רענייר ַא ןַארַאפ זיא סע וװ ,דנַאל ַא ץעגרע טזָאלעג

 ָאד ןעגנוטייצ עשידיי יד ,רעבָא ,כיוא .שיזיוצנַארּפ רעגײר 8ַא ,שיגעילַאט

 ןיא ןוא ,רעטרעװ עשילגנע רעטרעדנוה ןקָארבנירַא ןלעוו עקירעמַא ןיא/
 רע, ןביירש ןעגנוטייצ עשידיי יד ןלעוו סערייא סָאנעוב רעדָא עקיסקעמ

 ָאד זיא ַאכַאק רעד ןיא ןַא רָאנָאה עד ַארבַאלַאּפ ןייז ןבענעגנ םיא טָאװ

 טעװ ךיירקנַארפ ןיא ןוא ,"סערָאדַאטסערּפ עלַא רַאפ סָאדנָאפ סעטנַאטסַאב

 ןצנַאג א לָאקע ןיא טעושזעג ךיז טָאה ןָאסרַאג רעד, זַא ,ןביירש ןעמ

 רענייא זַא ,סָאד זיא שידיי ַא רַאפ סָאװ !דלַאװנ, :ךיז טנערפ ָאט ,"רושז

 "?ןטייוצ םענופ טשינ סייוו

 טשינ .שידיי ןימ ַאזַא ןופ תושוב ןוא תוּפרח גונעג ןייא ןעמענ רימ

 טשינ ןיא שידיי זַא ,הנעט ַא טימ ןגעקטנא רעצימיא רימ טמוק לָאמנייא

 -נזַאב דנַאל ןדעי ןיא רעטרעוװ ערעדנַא ןופ שימעג ַא רָאנ ,ךַארּפש ןייק

 טליופ ,קוק ןימ אזַא ןדנעוװצּפָא ,ךיז טיײטשרַאפ ,ךָאד ךיא ריבורּפ .רעד

 גנוטייצ רעקרָאידינ ַא ןגָארטוצ רימ טננערב ןוא רבד לעב ןיימ טשינ ךיז

 .סעיינ יד רימ טזייוו ןוא

 -נוזַאב ןוא ,ןטסנידרַאפ ךס ַא ןבָאה קרָאידוינ ןיא ןעגנוטייצ עשידיי יד

 טָאה ר"מש יו טקנוּפ ,רענעייל ןפַאשעג ןבָאה ייז .סטרעװרָאּפ רעד סרעד

 טימ ןעװעג טשינ זיא סָאד רעבָא ,רעכיב עשידיי ןופ רענעייל ןפַאשעג

 ןײזטסוװַאב-ךַארּפש ַא ןבָאה רימ זַא ,טציא .רוטַארעטיל םשל הנווכ ןייק

 ןטסילַאנרושז ױזַא יװ ,ןייטשרַאפ טשינ ךיא ןָאק ןסיוועג-רוטלוק ַא ןוא

 ייז סָאװ ךַארּפש רעד ענונב טזָאלעגּפָא ױזַא ןייז ןענָאק ןעמָאנ ַא טימ

 סָאד טעשטעילַאקעצ ױזַא טסילַאנרושז רענַאקירעמַא ןַא טלָאװ יצ .ןצונַאב

 ?שילגנע
 רע ןעו סטרעװרָאפ-לעב םעד ןופ רעבָא ןעמ טרעװ טפעלפענ

 "קיד םעד השמ תרות יו ןעמעננָא סע רימ ןזוומ סָאװראפ ןוא , :טביירש

 אקווד .ב .צ ןליוו סָאװ רעמרָאפער-ךַארּפש עקינייא ןופ ץעזענ ןשירָאטַאט

 ןיא סָאװרַאפ ןוא ..."ןעיצרע, טָאטשנָא "ןעיצרעד , טרָאװ סָאד ןצונַאב

 ."גנולהעצרע , יו ןביוהרעד רעמ רעדָא רענעש ?"גנולייצרעד ,

 ,טקַאפ ןטושּפ םעד טשינ סייו רע זַא ,ןביולג טשינ ךיז ןָאק ךיא

 טָאה רעמרָאפער-דַארּפש עקינייא ןופ ץעזעג שירָאטַאטקיד ַא טשינ זַא

 זַא רָאנ ,"ןלייצרעד, ןוא "ןעיצרעד , ןביירש ןֿלָאז רימ זַא ,ןעוועג םרוג

 עשידיי עלַא ןופ טנעצָארּפ 98 ןוא ,קלָאפ סָאד טדער ױזַא רָאנ ןוא ױזַא
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 קה ַאב ָאר .א .א

 -ענ ױזַא ןבָאה רימ .יױזַא ןביירש ,ןעמָאנ לקיטש ַא ןבָאה סָאװ ,רעביירש
 והילא ,רעמכָאנ ,רעמרָאפער ךַארּפש יד ןעוועג ןענעז סע רעדייא ךָאנ ןבירש

 רעכעה טימ ךָאנ "ןעיצרעד, "ןלייצרעד , ןבירשעג טָאה (רוחב) ַאטיוועל

 עטַאט ןייז יו ןענָאמרעד ןוװרּפ ךיז רע לָאז ,אברדא .קיררב רָאי 0

 רע , ?"ןגיוצרע טכעלש, רעדָא "ןגיוצרעד טכעלש זיא רע, ,טגנָאזעג טָאה

 ?"השעמ ַא טלייצרע רעדָא "השעמ ַא טלייצרעד טָאה

 וצ רעווש ןטכודסיוא ךיז ןָאק סָאװ טקנוּפ רעקיטכיוו ַא ךָאנ טציא

 ךיז ןבָאה סָאװ ,רעטרעוו עדמערפ יד ןענעז סָאװרַאפ טגערפ רע .ןרעפטנע

 עשילננע יד יו טקיטכערַאב רעמ שיליוּפ ןוא שיסור ןופ ןסירעגניירַא

 .ןקורדסיוא

 ןייק טַאהעג טשינ ךָאנ טָאה שידיי ןעו (1 :רעפטנע ןיימ זיא טָא

 ןוא ,ןעמענ וצ ןעגנוווצעג טיונ יד טושּפ טָאה ,ףירגַאב ַא רַאפ קורדסיוא

 טמערופעגסיוא ,ןרָאװענ טשרעדנַאעגרעביא טרָאװ סָאד זיא ללכ יּפ לע

 "קינעמילּפ , ןרָאװעג זיא "?קינַאימעלּפ, ןופ ,?שמל ,שיריי ףיוא ןרָאװעג

 ןיוש ןבָאה רימ ,רעבָא ןעו ."ענשימוא , ןרָאװעג זיא ?עילסימוא, ןופ

 -לוק רעודנוא ןופ לייט ַא ןרָאװעג ןענעז סָאװ ,רעטרעוו עטעוועדנופעגנייא

 -קול ןימ ַא עשילגנע עיינ ןּפַאכ ןוא עכלעזַא ןפרַאװּפָא סָאד זיא ,רוט

 ענַאטנָאּפס ןייק טשינ ןיוש ןיא סָאד .יײריזח טימ ךיז טצענערג סָאװ ,סוס

 .הלוג רעדָא הבנג עקידתוירחאמוא ןַא רָאנ טיונ

 טָאה ץַאלּפ ןייא ףיוא טרירטנעצנָאק ןעוועג ןענעז ןדיי יד תעב (2
 יד םירָאװ ,רעטרעוו רעטרעדנוה ןיירַא ןעמענ ייז ןעוו טכַאמעגסיוא טשינ

 רעבָא טציא .ךַארּפש סגעמעלט ןופ ?ייט ַא ןרָאװעג ןענעז רעטרעוװ עקיזָאד

 ןוא טייזעצ ןענעז ,שידיי ןדער סָאװ עכלעזַא .ה .ד ,ןדיי עשידיי יד זַא

 ןעמעננירַא ןעמ טעוװ שידיי ןופ עינָאלָאק רעדעי ןיא ןוא ,,טײרּפשעצ

 ןיא רָאנ טנַאקַאב ןענעז סָאװ ,ןכַארּפש עכלעזַא ןופ רעטרעיוו רעטרעדנוװ

 ןייז טעו ךארּפש ַא רַאפ סָאװ אישק יד זיא ָאט ,עינָאלָאק רערעדנוזַאב ַא

 ןייא ףיוא טלעװו רעד ףיוא ןשידיי 18 ןייז טלָאמעד ןלעו סע :שידיי

 לָאו סָאװ ךַארּפש ןייא ןייק ָאטשינ זיא סע זַא ,טניימ סָאד סָאװ ,לָאמ
 ."שידיי, ןסייה ןענָאק

 .עירכמ ןענעז םינושאר םיקסוּפ יד זַא ,ןעמונעגנָא לָאמ עלַא ןיא סע (3

 -רַאֿפ ?טנעדעצערּפ ַא ,טכירעג ןיא סרעדנוזַאב ,רדסכ טשינ רימ ןכוז יצ

 ךיז טָאה ןוָאטסקַאלב רעדָא ,קוק זַא ,אלימ , ,רעטכיר ַא טשינ טגָאז סָאװ

 ונעמ טשינ ךיוא ךיא לָאז סָאװרַאֿפ ָאט ,ץעזענ ַא ןשטייטסיוא טגעמעג

 ןרדנ רעמ ץלא רעטעּפש סָאװ זַא ,בייחמ זיא ?כש רעד "?עבלעז סָאד ןָאט

 .רבב רעהמא ןַא ןעוועג ךָאד טלָאװ טינַא םירָאװ ,ןעמ טכַאמ
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 רדסכ טסקַאװ רוטלוק עשידיי יד

 ,רעטנּוא טיינ רוטלוק עשידיי יד זַא ּפָאק ןיא ןעמ טקַאה גנַאֿל ױזַא

 ןביולג וצ ןָא טכייה םלוע רעד סָאװ רעדנווו ןייק טשינ רָאנ זיא סע זַא

 "עג זיא לָאמַא ,לָאמַא :השעמ עטלַא יד ןיא סע .השמ-תרות זיא סע זַא

 -לדורּפש םעד ןנעוו טעווענורכז עמ .ןטייצ ערעדנַא ןענעז טציא ,טוג ןעוו

 קרָאי-וינ ןיא סרעטַאעט עשידיי עלופ יד ןגעוו ,עשרַאװ ןיא ןבעל ןקיד

 סָאװ ןלַאנרושז יד ןגעוו טדער עמ .ןיקסוװעשַאמָאט ,ןרעלסעק ,ןרעלדַא טימ

 -עגסױרַא ןבָאה ןגַאלרַאפ סָאװ רעכיב יד ,ןעגנַאגענסױרַא טלָאמעי ןעגעז

 "נָא זיא ןלוּפ ןיא וליפא ןוא דנַאלסור ןיא ךיוא זַא טסעגרַאפ עמ .ןבענ

 .עיצַאלימיסַא ןַא ןעננַאנעג

 עיצַאקיפיסור

 שטָאכ זַא רימ טלייצרעד ,רעקיזיפ רעטמירַאב רעד ,קנַארּפ רָאסעפָארַּפ

 ןייק יז ןָאק ,שטשָאמַאז ןיא ןרָאװעג ןניוצרעד ןוא ןרָאבעג זיא יורפ ןייז

 "םור ןיא ןעװעג זיא רע תעב זַא ,ךיוא רימ טלייצרעד רע .טשינ שידיי

 םירנח-ךַאֿפ עשיריא ענייז ןופ טרעהעג טשינ רע טָאה ,1927 ןיא ,דנַאל

 ןעועגסיוא טלָאװ סע ,אברדא .טרָאװ שידיי ןייק ןופ ןמיס ןייק ןטרָאד

 עשידיי יד ןגעוו טלייצרעד םיא בָאה ךיא .טימרעד ךיז ןעמעש ייז יוװ

 ףיוא .ןרָאי ענעי ןיא סױרַא ןטרָאד ןענעז סָאװ רעכיב ןוא ןלַאנרושז

 ןדנוברַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ןשטנעמ זיולב זַא ,טרעפטנעעג רע טָאה םעד

 -םיוא עקיזָאד יד טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה ,רוטלוק רעשידיי רעד טימ

 ןעמָאנ 8 טַאהעג ןבָאה סָאװ רענעמסטפַאשנסיװ עשידיא יד רעבָא ,סעבַאג

 .ץוחמ ןענַאטשענ ןענעז טלעוו רעד רעביא

 רצמ שידיי ףיוא קוק ןגעוו טלייצרעד רימ רע טָאה עלהשעמ ןייש ַא

 .ןרָאי רע-20 יד ןיא ץנעגילעטניא רענעפורעג-ױזַא רעשידיא-שיסור רעד

 .(עוקסָאמ) טָאטש יד ןקוקַאב ןרָאּפעג זיא ,רעקיזיפ ןשישטייד ַא טימ ,רע

 טרעלקרעד טָאה ?ריימ ןייא .סנירעריפ ערעייז ןעוועג ןענעז ךעלדיימ ייווצ

 ףיוא ןעגנוזייונַא יד טצעזעגרעביא טָאה עטייוצ יד ןוא שיסור ףיוא
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 ּו | קַאב ָאר .א .א

 ןוא ,השק ןעװעג טסעג יד זיא ךַארּפש ַא ןסיגרעביא ןימ ַאזַא .שטייד

 "ור יירפ טדערעג טָאה ,שיכעשט טונ קידנענַאק ,קנַארפ .ּפָארּפ יו ױזַא

 יד ןכַאמ טשינ ןָאק ייז ןופ ענייא יצ טגערפעג ךעלדיימ יד רע טָאה שיס

 שטייד זַא ,טרעפטנעעג טָאה לעדיימ עטשרע סָאד .טקעריד ןעגנורעלקרעד

 .םָארּפ ריא טָאה .שטייד ןייק טשינ יז טדער ןדער רעבָא ,יז טייטשרַאפ

 רענייא רַאפ רעווש ױזַא ןייז לָאז ןדער זַא סע טמוק יו :טגערפענ קנַארפ

 לדיימ סָאד זַא ןזיוװעגסיױרַא ךיז טָאה ָאד ?ךַארּפש יד טוג טייטשרַאֿפ סָאװ

 -עגּפָא ךיז טָאה .שטייד ,טניימ יז יװ ,יז טייטשרַאּפ רַאפרעד ,שידיי ןָאק

 רעד ןיא תמחמ .שידיי ןדער ןָאק רע זַא רָאסעּפָארּפ רעשישטייד רעד ןפור

 יַאּפוקֶא רעד תעב ןלױוּפ ןיא ןעניד ןעמוקעגסיוא םיא זיא ,המחלמ-טלעוו

 ךיז טָאה ,רעבָא ,לדיימ סָאד .שידיי קידהשקשינ ץנַאנ רע טייטשרַאפ ,עיצ

 "סיוא הזנור טימ יז טָאה ,"ןרעה יד ןעניימ סָאװ, .טסידיילַאב ןענופעג

 "?ןָאגרַאשז ןדער ןיינ ךיא לעװ ,יורפ עטעדליבעג ַא ןיב ךיא , ,ןפורענ

 סרענעייל יד ןגָאזנָא לייוורעד ךיא לעװ ,קנַארּפ .פָארּפ ןגעוו קידנדער

 גָארּפ ןיא טנשריעג טָאה רע ערדעטַאק סעמעוו (* ןיבר ןייז ןופ רָארג זַא

 -רעביא ןעוועג ךיוא זיא'פ) ןבירשעגנָא טָאה רע עיפַארגָאיב סעמעוו ןוא

 ,ריציקב --- ("לַאנרושז"ןגרָאמ , ןיא ןעגנַאגעג ןוא שידיי ףיוא טצעזענ

 עגונב ווירב ַא ןעמוקַאב ךיא בָאה אפוג ןענייטשנייא .פָארּפ ןופ עקַאט

 ליוו ?ייוורעד .?טיּפַאק רעדנוזַאב ַא ןיא ןדערמורַא ?עװ ךיא סָאװ שידיי

 ,בנא) רעייגרָאפ ןוא יבר ןייז ייס ,קנַארפ .ּפָארּפ ייס זַא ןזייוונָא רָאנ ךיא

 קיטסירעטקַארַאכ ַא -- סע טקרעמַאב ווירב ןייז ןיא ןייטשנייא רָאסעּפָארּפ

 יד טימ טנַאקַאב טשינ זיא רע זַא -- ןַאמסטפַאשנסיװ ןסיורנ ַא ןופ

 קירעהענ טשינ ןצַאש (ןייז רעשמ רָאנ ךיז רע ןָאק רַאפרעד ןוא .ןטקַאפ

 .ךַארּפש ַא יו שידיי רַאפ ןטייקכעלנעמ יד ּפָא

 רעירפ רוד ַא טימ יוװ טנייה סרעביירש רעמ ןבָאה רימ

 -יל רעשידיי רעד ןופ סקווו, ןינע םוצ ןרעקמוא ל?ייוורעד ךיז ריִמָאּל

 סנטשרע :ןעייװצ ןיא ןרעװ טלייטעג ןָאק אפונ ןינע רעד ."רוטַארעט

 "ייווצ ,רעכיב ןוא סרעביירש לָאצ רעד עגונב .ה .ד שממ -- סקוװ ןסייה ןָאק

 ןטלַאהרַאפ ױזַא יו :תובישח יד "סקווו, רעטנוא ןייטשרַאפ ןעמ ןָאק סנט

 ךימ לָאז עמ ןעוו .1925 וליפא רעדָא ,1910 יבנל טציא שידיי וצ ךיז ןעמ

 "נב טשינ ןכיילג ןייק ךיז וצ טָאה שידיי זַא טגָאזעג ךיא ןטלָאװ ,ןנערפ

 טכַאמעג ןבָאה רוטַארעטיל יד ייס ,ךַארּפש יד ייס סָאװ סערגָארּפ םעד ענ

 .טרעדנוהרָאי רעבלַאה ַא יװ טייצ רעקיצניװ ןיא

 טָאה סָאלק ןיא םיא ײב טגרעלעג תמחמ ,ןעגיז ןװיּמַארוגיפ ןיא יבר =

 .םשיו רע
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 שידיי עירעּפמיא יד

 ייס ,עלעדנעמ ייס ,סרעביירש עשידיי יד ןבָאה רעירפ רוד ַא טימ

 טלטיטַאב (1910 ןיא) תובשחמ ?עב וליפא ןוא ץרּפ ייס ,םכילע םולש

 ,ןָאגרַאשז םעד טאהעג ביל ןבכָאה ייז ,תמא ."ןָאגרַאשז , ךַארּפש רעזדנוא

 ןנעו תולעּפתה טימ טרדערעג ווירב ןייא ןיא טשינ טָאה םכילע םולש ןוא

 ןעגנאנעג זיא רע סָאװ ,רוטַארעטיל רעשינָאנרַאשז רעד ןופ ןטכיזסיוא יד

 טשינ ךיז רעכיז טָאה רע .ערעגניי עכעלטע ןוא ןצרּפ טימ ןעמאזוצ ןעיוב

 ַא ףיוא טצעזעגרעביא ןרעװו ןלעו רעכיב ענייז זַא ,ןלעטשרָאפ טנָאקענ

 ףיוא טצעזענרעביא ןייז ןלעװו רעכיב 7-8 ַא זַא ,ןכַארּפש קילדנעצ רַאּפ

 ןיא זַא ןלעטשרָאפ טנָאקעג טשינ ךיז טָאה ץרּפ יו טקנוּפ ,ןייֵלַא שילגנע

 עינָאמערעצ ַא ייב ןייז קסעתמ ךיז עטמאַאב-טָאטש יד ןלעוו קרָאי-ויג

 .ןעמָאנ ןייז ףיוא קרָאי-וינ ןיא לַאטרַאװק ַא ןפורנָא ןופ

 טכַארבעג טָאה טייזרַאפ ןבָאה סרענטרעג עקיזָאד יד סָאװ העירז יד

 .שינעקופעצ ףיוא ןשיריי ןופ םיאנוש יד ,טכורפ טציא ךָאנ טגנערב ןוא

 "יירש ןופ הגירה-ןפַאמ רעד ךָאנ זַא ,ךעלביולנמוא טעמכ זיא סע

 סנטמקיצניו ןיא החּפשמ עטנייוצראפ:טייו ַאזַא ךָאנ רימ ןבָאה ,סרעב

 המוא ןייק סָאװ רוטַארעטיל עלַאבָאלג ַא ןוא ךַארּפש עלַאבָאלג ַא .רעדנעל 0

 סָאד ןענָאק ,עקידנרער-שילגנע ןָאילימ רעטרעדנוה יד וליפא טשינ ,ןושלו
 "יירש רעקילדנעצ יד סָאװ ,רעסערג ךָאנ זיא שודיח רעד .ןזייווַאב טשינ

 ןבָאה רעדָא ,ןרעגַאל-גנוקיליטרַאפ יד ןיא ןעווענ ןיוש ןענעז סָאװו ,סרעב

 -עז ייז ןיב יַאכנַאש ,ןאטסיקעבזוא ,ריביס ןיא רבקה טוביח טכַאמעגכרוד

 לע סָאװ ,עקיזָאד יד טָא זַא -- החונמ םוקמ ?קיטש ַא וצ ןעמוקעג ןענ

 -לקערבעצ ןוא ענעסירעצ ןייז טפרַאדַאב ייז ןטלָאװ עיגָאלָאכיסּפה יקוח יִּפ

 -ענסיורַא ךיז ןבָאה ,ןבעל ןטעשטומעג ןצנַאג ןפיוא ןיוש ןשטנעמ עט

 טקניּפ ןייז וצ ןזיוװַאב ןבָאה ןוא ןרַאמשָאק עקידמיואמ ערעייז ןופ טעּפַארד

 םולשב ןרָאי ערעייז עֶלַא טבעלעג ןטלָאװ ייז ןעוו יו ,וויטקודָארּפ ױזַא

 "תיראש יד טָא ןבָאה ,רעקילדנעצ ןייק טשינ ,רעכיב רעטרעדנוה .הולשז

 "עז ייז סָאװ ,טייצ רעצרוק רעד ןיא ןבכיירשוצנָא ןזיווַאב ןשטנעמ הטילּפח

 "יו םוצ רעביא טייק רָאנ ,טשינ סע טעז םלוע רעד .יירפ רעד ףיוא ןענ

 -יירש לָאצ רעד ןגנעװ .טברַאטש רוטארעטיל עשידיי יד זַא לָאמ ןטליפ

 תונקסמ יד ןוא תוחנה יד טימ ,טייקטגייווצרַאפ רעטיירב רעד ןוא סרעב

 ָאד .לטיּפַאק רעדנוזַאב א ןיא -- בייחמ זדנוא זיא ץלַא סָאד סָאװ וצ

 לסיבַא ךיז ןלָאז סרעגעייל יד ידכ םיקרּפ ישאר יד ןפרַאװנָא רָאנ ךיא ?יוו

 ךיא םירָאװ ,קנַאדענ םוצ ןעניווועגוצ ךיז ןלָאז ייז ידכ ןוא ,ןטכַארטרַאפ

 -ַאט ָאד ךיא ?ליוװ .תואמזוג יװ ןעננילק ןענָאק רעטרעוו יד זַא ,?יווװ סייוז

 .תויאר יד ןריטנעמוקָאד ךיא לע קיטייג ןיא רעמָאט זַא ,ןעמענסיוא עק

 רעסעב ןעוועג טשינ זיא לָאמַא

 ַא ןייז לָאז סָאװ ,"וינעניילא  גאלרַאפ ןופ ךס ַא טנייה טדער עמ

-- 61 --- 
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 40-80 רַאפ ןופ ןגַאלרַאפ יד זַא טסענרַאפ עמ ןוא ,רָאמוה-ןַאנלַאנ לקיטש

 ןענעז רעכיב עטסרעמ יד זַא ,ןקילג ןייק טכַאמענ טשינ ךיוא ןבָאה רָאי

 רע תמהמ טשינ ןלָאצ טנָאקעג טָאה ָאקנעלַאװע זַא ,סעקרושָארב ןעוועג

 פָאז סָאװ ,שרעדנַא סעּפע בילוצ רָאנ ,רעכיב יד ןופ טלענ טכַאמענ טָאה

 עכייר ןגעלפ דנַאלסור ןוא ןליוּפ ןיא ךיוא זַא ...טגָאזרעד טשינ ןביילב ָאד

 "ילדנעצ ןבָארגַאב (ןילָאגרַאמ) סמעדייא רעדָא (ןיקצעלק) םירחופ-דלַאוו

 רעדָא רעכיב עשיאיירבעה ןוא עשידיי ןבענסיורַא ףיוא רעטנזיוט עק

 .ןלַאנרושז

 "סדנוק ןוא "רעצעביק, עקילָאמַא ןגעו ןעמ טדער שינעקנעב טימ

 םענופ סנטסקיצניװ ,רעבעגסױרַא רעד זַא טשינ ךעבענ סייו עמ ןוא

 ןפלעהסיורַא ךיז ןוא קידהשקשינ ץנַאג ןגעלוצ טלָאמעי טנעלפ ,"סדנוק;

 יד ןופ ןטייצ יד ךָאנ טצכעל עמ  ,ףױקרַאפידנַאל ןופ םיחוור יד טימ

 ןגעלפ יצ רעבָא ,יןבעל א רוטַארעטיל, ,"ךיז ןיא, ,"לזציא, ,"ףןטפ-רש ,

 יבא טלעג ןנרָאב יײדָאב ןוא ןניילפיונוצ טשינ ךיז טלָאמעי סרעביירש יד

 טָאה סָאװ ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ , יד וליפא .יוטפירש, יד ןבענוצסיורַא

 ריא ןופ רָאי קיצכעז ןוא עכעלטע יד ןופ ךשמ ןיא ליפ ױזַא טכַאמעגכרודַא

 ןטייצ יד ןיא יו ,דרָאמטסבלעז טימ רענעייפ עריא טשינ טעשַארטס ,םויק

 ?ןיקסווָאנַאי ןופ

 זיא םייצ רעקיטציא רעד ייב זַא ,ןסעגרַאפ טשינ ןעמ רָאט רעדיוו

 ןיא ,ןגָאז רימָאל ,יװ לַאנרושז רעדָא ךוב ַא ןקורד וצ רערעווש ךס ַא

 "ניו ,ךיז ןבָאה תואצוה יד לייוו טושּפ ,קירוצ רָאי 40 טימ .ה .ד ,6

 עבלעזיד ןַארַאפ ןיא םינכש ערעזדנוא ייב ךיוא .טכַאפניּפרַאּפ ,סנטסקיצ

 "בוס ןוא סעמַאלקער עקידהלועּפ --- תופורת ָאד ןענעז ןטרָאד רָאנ ,הכמ

 ןזומ רעכיב עכעלטּפַאשנסיװ ןופ סרעדנוזַאב ,םירבחמ ךס ַא רָאנ ,סעידיס

 יז ןסייו טשינַא רעדָא ,ענעשעק רענעגייא רעייז ןופ רעגעלרַאפ ַא ןלָאצ

 טלעג טיג סָאװ (עיצַאדנופ) עיצוטיטסניא ןַא וצ ןעמוקוצוצ ױזַא יו

 לייוו ךָאד סע זיא ,טוג ךיז ןלָאצ רעכיב-ןרעל זיולב .ןקעווצ עכלעזַא ףיוא

 .ןטנעדוטס רעדָא םידימלת יד ףיוא ףױרַא ייז טגניווצ עמ

 -עגמוא ןופ עפָארטסַאטַאק רעכעלקערש רעד ךָאנ וליפא ןיוש רעכָא

 ,ודנוא ייב עיצַארגימיא רעד ןופ לעטשּפָא ןכַאנ ןיוש ,סרעביירש ענעמוק

 יד טימ ןוא -- דנַאלסור ןיא רוטַארעטיל עשידיי יד ןקיטשרעד ןכָאנ ןוא

 םרָאפ ךָאד טייג דנובנייא ןוא ריּפַאּפ ,קורד ןופ ןזיירּפ עטפיורשענפיורַא

 ןעמ טדער ןביירש ןופ ןוא --- זדנוא ייב רעכיב לֶָאצ עשּפיה ַא סיורַא

 יב יװ ןבעגוצסיורַא ןדנָאפ יד ןעוועג רָאנ ןטלָאװ יאולה .טשינ ןיוש

 .סעיצַאזינַאנרַא עשיטסיַאדוי ערעזדנוא ייב יו שטָאכ רעדָא ,ןטייל

 -עג זדנוא ייב טלָאװ זַא ,ןזייװַאב וצ ןעמוקסיוא ךָאנ רימ טעװ סע

 ,ןטנעמענַאבַא טימ ,ןפוא ןקיסעמסטפעשעג ַא ףיוא טריפעג ,גַאלרַאפ ַא ןעוו

 .רַאֿפ רענַאקירעמַא יד ןעוט סָאד יוװ עינַאּפמַאק ַא -- ללבב ןוא תועדומ
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 וע יד יי עירעפמי א יד

 רעכיב טרעדנוח רֶאַּכ ַא ןבענסױרַא טנַאקעג רָאי ןדעי רימ ןטלָאװ ,סרעגעכ

 םענופ וליפא רָאנ ,עניטנעגרַא ןופ רָאנ טשינ .ןיילַא עקירעמַא ןופצ ןיא

 ןליוּפ ןיא אקווד ,ָאי .ןענרעל סעּפע רימ ןענָאק ןליוּפ ןיא ןדיא עלעסיב

 -עז סַאג רענילקורב ןייא ןיא) ןדיא טנזיוט 80 ַא ןבילברַאפ ןענעז סע ווו

 זַא ןעניימ סרענעייל עשידיי עטסרעמ יד וװ ןוא (רעמ ןַארַאפ ןענ

 ט:ויוט ףניפ ןיא ךוב שידיי ַא ךיז טייגעצ ,דנַאלסור ןָאטכָאנ ןזומ ייז

 טפיוק ןדיי 10--8 ַא ןופ זַא .ה .ד ,ןרַאלּפמעזקע טנזיוט סקעז זיב

 עכעלטע טימ ןבירשעג טָאהעג ךיא בָאה ןלוּפ ןגעוו .ךוב שידיי ַא רענייא

 -כעלגעמ עקיטרָאד יד ןופ שאימ טשינ ךָאנ ךיז ןיב ךיא זַא קירוצ רָאי

 ןענעז סעבַאנסיוא ערעדנַא ןוא ןעלקיטרַא יד ןופ ךס ַא םגה ןוא ,ןטייק
 -דנוא ןופ ןעלצרָאװ יד זַא ןסיוו וצ טוג ךָאד זיא (=* ,ןצרַאה םוצ טשינ רימ

 וװ ,ןטרָאד ןרָאװעג ןסירענסיוא ןצנַאנניא טשינ ןענעז רוטַארעיל רעז

 .טילבענפיוא טָאהעג ױזַא טָאה שידיי-עמַאמ

 סקווו רעקיכאפיירד ַא

 זיא רוטַארעטיל עשידיי יד זַא ,טשינ עגַארפ םוש ןייק רָאנ זיא סע

 ךיז רָאנ ןסקאוועג רָאנ טשינ ,רָאי 20 עטצעל יד ןופ ךשמ ןיא ןסקאװעג

 ,וועיק) ,לארשיב םאו ריע יד .טלעוו רעד רעביא טײרּפשעצ ךיז ,ןסקָאװעצ

 רעבָא ,טרַאװקעגנייא ןרָאװעג עקַאט ןזיא (קָאטסילאיב יצ ,ענליוו ,עשרַאוװ

 -ָאק ןפַאשעג ןוא טלעו רעד רעביא טזָאלעצ ךיז ןיז יד ןבָאה רַאפרעד

 עיינ ,םוטעמוא ןגָאלש ןעלצרָאװ עיינ ןוא ,םלועה תוניּפ עבראב סעינָאל

 ןרַאפ ניוא ןַא רָאנ רעבָא טָאה סרענעייל םלוע רעד .ןפַאשעג ןרעוו ןטסענ

 ןצנַאג םעד ןּפַאכוצמורַא .ּפָאק ןיא טּפַאלקעגניירַא ייז טָאה עמ סָאװ ,ןבורח

 סנטשרע .טייקיאייפ עשיטעטניס א טרעדָאפ ,רָאפ טציא טמוק סָאװ סעצָארּפ

 רענייא רעד ןיא ןוא ,ןענעייל וצ ,.ה .ד ,ןסיוורעד וצ ךיז קיטיינ ךָאד זיא

 יד ייז ןלעוו ,םעד ןיא קוק ַא ןּפַאכ ייז סָאװ ,וליפא לַאנרושז יצ ,גנוטייצ

 יד ןעגנערבפיונוצ ןענָאק ןעמ ףרַאד ,סנטייוצ .ןעניפעג טשינ תועירי

 טימ 2 ןענעכערפיונוצ ןיולב טשינ זיא סָאו ,לכה-ךס ןימ ַא ןיא ןטקַאפ

 וװ עיצַארגעטוניא ןַא רָאנ רובח ןייק טשינ זןיא ?עטשנעמַאזוצ רעד 9

 סָאװ ,םזינַאגרָא םעד ןיא טרָא שיפיצעּפס ַא ךיז טָאה עלעכלייט ךעלטיא

 ,רוטַארעטיל יו רעט רָאפ ךיז טיס טלעטש ןוא רוטלוק עשידיי טסייה

 ןיירַא ןעמוק ךָאנ ןוא ץלַא סָאד ,רָאמוה ,רָאלקלָאפ ,ץנאט ,קיזומ ,יירעלָאמ

 ,טנָאזירָאה רעזדנוא ןיא

 סרעביירש לָאצ רעד ןיא ןסקָאװעג רוטארעטיל -עזדנוא זיא רָאנ טשינ

 ענדוג יד זיא ,טיױט ןײז ךָאֹנ ןוש ןוליפא ,הלפמ סגילַאטס טויז (*

 .ןרָאװעג טרענעלטרַאפ טלױּפ ופ סעבַאגסױא עשידיײ יד ןיא עדנַאגַאּפַארּפ
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 קַאב ָא ר .א .א

 -רַאנדישרַאפ רעד ןיא ,רענַאשז ןיא ,קיטַאמעט רעד ןיא ךיוא רָאנ רעכיב ןוא

 -יל עשידיי יד רָאג זיא ןלייז יירד ערעזדנוא ןופ טיוט םעד טניז .טייקיט

 םולש ןייק ,ןצרּפ ןייק טשינ ןבָאה רימ .ןענעקרעד וצ טשינ רוטארעט

 יד ןוא ,ןריּפסקעש ןייק טשינ ןבָאה רעדנעלגנע יד ךיוא רעבָא ,ןעמכילע

 רימ ןבָאה רַאפרעד זַא טשינ טסייה סָאד .טשינ ךיוא ןעטעג ןייק ןשטייד

 רעדָא ץרּפ סָאװ ,סכלעזַא ןבעג זדנוא ןענָאק סָאװ סרעביירש ןייק טשינ

 ךיז טָאה הפוקת עדיווטעי .ןבעג טנַאקעג טשינ זדנוא טָאה םכילע םולש

 עשידיי יד ױזַא -- ןבעל עשידיא סָאד ױזַא יו .תוחוכ עוויטקודָארּפ עריא

 ַא ןוא ,קיברַאפ-ןָא ,קיטולב-ךַאװש ןבעל עשידיא סָאד טרעוו .רוטַארעטיל

 -ַארעטיל עשידיי יד טביילב ,ןבעל ןשיאיונ ןקימורַא םענופ עיּפָאק עסַאלב

 -וצ ףיוא ןקוק ןביוהנָא ןזומ סרעביירש יד ןוא ,דוסי ַא ןָא ןצנַאגניא רוט

 ןקיטנייה םענופ ןפיולטנַא סָאד טָא ,ןעייּפָאּפע עשירָאטסיה ןפַאש ןוא קיר

 לטימ א ןיא ןַאמָאר רעשירָאטסיה רעד .שיטַאמָאטּפמיס ,רעבָא ,זיא רָאװ

 טשינ ,רעבָא זןיא הביס יד .רוד ןטשואירַאפ םעד יא ,ךיז יא ןקרַאטש וצ

 רעטשרעביוא רעד ןופ גנויצַאב יד רָאנ ,סרענעייל לָאצ ענעּפמורשעגנייא יד

 ןינב בור ןוא ןינמ בור ןופ רוטלוק רעד וצ ,רוטארעטיל רעד וצ טכיש

 .קלָאפ ןשידיא ןופ
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 סעירעּפָאלקיצנע עשיאיוג יד ןיא שידיי ןגעוו

 ילב ןיא גנוגעװַאב ַא עגונב סערנָארּפ ןופ םינמיס יד ןופ רענייא

 ןיא טמוקַאב ןינע רעד רעדָא גנוגעוַאב יד גנולדנַאהַאב ַא רַאפ סָאװ ,קפס

 ןַא טכַאמעג רימ ןטלָאװ .טלעו רעד ןופ סעידעּפָאלקיצנע ענײמעגלַא יד

 -נייא רוטַארעטיל יד ,שידיי ןופ גנולדנאהאב רעד טָא ןנעוו גנושרָאפסיוא

 טלָאװ םעד ףיוא ןוא -- סעידעּפָאלקיצנע ענעדישרַאפ יד ןיא ,ןסָאלשעג

 טייוו יװ ףיוא ןזיועגסױרַא ךיז טלָאװ --- ,עיצַאטרעסיד ַא טרעדָאפעג ךיז

 רעד טניז ,רָאי 28 עטצעל יד ןיא ןביוהעג ךיז טָאה שידיי ןופ תובישה יד

 ײדנסקַאװ רעד רַאפ טרָאװנָאלש ַא ןרָאװעג זיא "טברַאטש שידיי , ?מוט

 .רעוט-רוטלוק עטשרמולכ ןשיוװצ וליפא ,ןטנַאלימיסַא הנחמ רעק

 דָאלקיצנע ןייא ןרעטעלב געלפ ךיא ןעוו טייצ יד ךָאנ קנעדעג ךיא

 ,שיריי רעביא לקיטרַא ןַא קידנכוז טסיזמוא ,רערעדנַא רעד ךָאנ עידעּפ

 ָאי ןיוש ןיא ,ךוברעטרעוו ןשידעּפָאלקיצנע ןימ ַא ןיא ץעגרע ביוא ןוא

 סָאד זַא ןענופענסיוא רימ ןבָאה ,טריניפעד "שידיי, טרָאװ סָאד ןעוועג

 ןדער םעד ףיוא סָאװ ןעגנוזיירגרַאפ טימ טקעלַאיד רעשישטייד ַא, ןיא

 ,ַאירעּפָאלקײסנע שיאושוד רעד ןיא זיולב ."ןדיא עשיאעּפָארייא-חרזמ יד

 ןענעז ַאקיאַאדוי רעד ןיא רעטעּפש ןוא ַאידעּפָאלקיצנע ַאיַאקסיערוועי יד

 ייצנע עשיריא ןעוועג ץלַא ךָאד ןענעז סָאד רעבָא -- ןעלקיטרַא ןעוועג

 .סעידעּפָאלק

 ןייא סָאד ןכָארבעג טָאה סָאװ עידעּפָאלקיצנע עניימעגלַא עטשרע יד

 יירד 1022 ןיא ךָאנ טכַארבעג טָאה סָאװ לַאגָאשענרעטניא יד ןעוועג זיא

 .ןוָאטסנירג ןוא רעלסקעוו ןופ ןבירשעג םידומע

 .אקינַאטירב יד

 -עשילגנע רעד ןיא עטסעב יד ןעוועג זיא סָאװ לַאנָאשענרעטניא יד

 -נוא זיא ,(עגַאלפיוא רעט-9 רעד ךָאנ ַאקינַאטירב יד יװ רעסעב) ךַארּפש

 ריא ןעמונרַאפ ןוא טנשריעג יז טָאה טקיגַאטירב יד ןוא ןעגנַאגעגרעט
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 ס ַא בָא ר .א .א

 -עמַא ןַא ןרָאװעג ןוש זיא יז ןעו וליפא ַאקינַאטירב יד ךיוא רָאנ .ץַאלּפ

 1928 ןיא וליפא) .ןינע םעד טזָאלעגכרוד ץִלַא ךָאנ טָאה ץפח רענַאקיר

 זיולב רעד ןענַאװ זיב .(שידיי ןגעוו טרָאװ ןייק טנָאמרעד ןעוועג טשינ זיא

 סָאדװ ןוא) טגַאקירעמַא רעד בילוצ עקַאט ,ןעזעגנָא טונ ןיוש ךיז טָאה

 -טיט ךרוד ,ץנערוקנַאק ךרוד רָאנ זַא ןעניז ןיא ןבָאה דימת רימ ןפרַאד

 ,(תונוחצנ עלערוטלוק ןריפסיוא ןעמ ןָאק ,ןגיוא יד ןעש

 ןוא ,דנַאלגנע ןיא קנַארפ ַאנעלעה וצ טדנעוועג ךיז טָאה ןעמ ןוא

 ןזיירק עשיאיוג ןיא טנכעררַאפ ןעוװעג זיא סָאװ ,ןַאהַאק .בַא וצ ךיוא

 יד ייס ןעלדנַאהַאב ןלָאז סָאו ןעלקיטרַא ךָאנ ,יערוועי ינָאשטוא ןרַאפ

 -ַאק) הפוקת רענַאקירעמַא יד ייס (קנַארפ) רוטַארעטיל עשידיי עניימעגלַא
 "ךעלבַאשזד  עקיזָאד יד ןפרַאוװוצ ןלַאפ עכלעזַא ןיא טגעלפ ןַאהַאק .(ןַאה

 -כוב ןייז טנעקעג סע טָאה טייצ ןייא ןיא ,ןטנַאטוידַא עשירַארעטיל ענייז

 דנַאטשוצ זיא ױזַא ןוא .שטיוװוָאלַאז רעדָא ףָאגָאר ,רערעדנַאנַא ןיא ,דלַאװ

 בלַאה ַא ןוא ייוצ םורַא ןופ ַאקינַאטירב רעד ןיא ?קיטרַא סָאד ןעמוקענ

 זיא ןעזייר םהרבא זַא ,לשמל ,ןזָאירוק יד ץוח .(רעטרעוו 1800) םידומע

 -עּפש ַא ןיא ןיסעיל ףיוא טרעסעבענסיוא) טפווקוצ ןופ רָאטקַאדער רעד

 ןיירק רענענייא רעד) טייקיטייזנייא רעד ץוח ןוא (ענַאלפיוא רעקידרעט

 -עה .הליחתכל ןופ טרעטלערַאפ ןעוועג לקיטרַא סָאד ןיוש זיא (ןשטנעמ

 ןופ ןעננוצעזרעביא עריא בילוצ ןטסנידרַאפ טָאה עכלעוו ,קנַארפ אנעל

 -טפַאשלעזעג ַא יװ ,ןעניגרַאפ ךיז ןָאק ,ןזיירג ענדָאמ ןָא טשינ םגה ,שידיי

 ןופ טיײטשַאב סעצרּפ "גנוכיירגרעד עטסכעה , יד זַא ןנָאז ,ןירעוט עכעל

 ןעגנולייצרעד ענעי ןיולב טנעיילעג םינּפה טָאה יז .רעדליב עזײר ענייז

 ןוא ,סעמַארד יד טנעיילעג טָאה יז יצ .טצעזעגרעביא טָאה יז סָאװ סעצרּפ

 רַאד םעד וצ םירָאװ ,קפס ַא רימ זיא ץרַאמ ןטלַא ןפױא טכַאגײב טרפב

 .שידיי טוג ןענָאק ןעמ

 ַאקיגַאטירב רעד ןופ ענַאלפיוא עיינ ַא סױרַא 1982 ןיא זיא ,בנא

 -ַאז .נ ןוא קנַארפ אנעלעה ןופ ?קיטרַא רעקידתופתושב רעקיבלעזרעד ןוא

 -עג טסייה סָאד ביוא ,טיינ ןוא טייטש רע יוװ רעדיוו ןיירַא זיא שטיווָאל

 ךיז עקַאט טָאה ןײטשטַאלנ בקעי .1924 ןופ ענַאלפיוא רעד ןיא ,ןעגנַאנ

 -ָאלקיצנע רעטמירַאב ױזַא לָאמַא רעד דצמ תויצפח ַאזַא ףיוא ןפורעגּפָא

 -רָאג .ל .ה .רד סָאװ ,זיא שינעטער א ןעוועג רימ זיא סָאװ רעבָא ,עידעּפ

 ַא ןיא ,קיטיינ רַאפ ןענופענ טָאה ,טסידעּפָאלקיצנע רעטונ ַא ןיילַא ,ןָאד

 לקיטרַא ןשיקוערפ-טלַא םעד ןופ תיצמת םעד ןבענוצרעביא עיזנעצער

 -ַאב סע ןטלָאװ רענעייל ענייז יו ױזַא רוטארעטיל רעשידיי רעד רעביא

 ןעמ ןָאק קיטירק ןוא רסומ ךרוד רָאנ ,ָאברדא .תועידי עיינ ןּפעש טפרַאד

 טמוק ןוז עקיטכיל יד ווו ,רעטצנעפ עכיוה ענעי ןיא סעיציזָאּפ ןפמעקסיוא

 .ןיירַא דימת טשינ
 ?סָאד ךיא סייוז ןענַאװ ןופ .םינוק עשידיא ךס ַא טָאה ַאקיגַאטירב יד
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 שידיי עירעּפמיא יד

 --ַאסוסקיול עקיטסייג ןייא-ןפיוק ןדיא עכעלנעמרַאפ זַא עודי זיא סנטשרע

 ץַיַא ןייא ךיז ןפַאש ייז זַא ןוא ,רעדניק עקידנרידוטש ערעייז רַאפ ןעלקיט

 ןעמ ןָאק -- רעסעב ץלַא ;רערעייט סָאו ןוא ,עמריפ רעד ןופ םשי ןטיור

 םעניא .היאר ערעטערקנַאק ַא ךיא בָאה ,סנטייוצ .ןענייפסיוא רעמ ךיז

 לאמַא סעציִלָאּפ יד ףיוא ןבָאה קעטָאילביב דרַאװרַאה רעד ןופ לַאז-ןעייל

 לַאסריוװיוי רעד ןיפ דנעב עכעלטע טלעפעג דנַאנַאכָאנ געט עכעלסע

 רעכיב יד תמחמס ,השק ןעווענ סָאד זיא רימ .אידיּפָאלקיײסוע שיאשושזד

 ןעועג טשינ ןיב ךיא .ןרילוקריצ ןזָאי טשינ ןעמ רָאט לַאז-ןעייי ןופ

 :סָאװטָא טסווװרעד ךיז ןוא ,הנוממ טּפיוה םעד ןָאטעג נערפ ַא ןוא ליופ

 ןומ עיגעליווירּפ יד טינ ,םינוק יד רַאפ עימערּפ השעמ ,ַאקיגַאטירב יד

 .ןסייה סָאד לָאז "שטריוסיר, .טרעפטנע ןעפוקַאב ןוא סענַארפ ןלעטש

 קָאטש ןט-6 ןפיוא לדייס ַא ןארַאפ זיא ןעגנורעדָאפ יד ןעמוקוצכָאנ ידכ

 -ייַאטירב יד ןופ ךעלריטַאנ טלעטשעגנָא ,קעטָאילביכ דרַאװרַאה רעד ןֹופ

 יד ןענעז סיוא טזייו סע יו .תולאש עֶלַא יד ףיוא טרעפטנע סָאװ ,ַאק

 -נע עשידיא יד טרעוו רַאּפרעד ןוא ןכות ןשידיא ַא ענונ תולאש עטסרעמ

 טשינ ןבָאה םייױנ זַא ,ןעמענוצנא זיא סע .טצונַאב ליפ ױזַא עידעּפָאלקיצ

 .ןדיא יו םינינע עשידיא טימ ןענעקַאב וצ ךיז טיונ ַאזַא

 יד ןעמוקוצכָאנ ביוחמ טקיגַאטירב יד זיא ,ױזַא יצ ױזַא ,יוו ייס

 עשיריי יד ןעלדנַאהַאב ןוא עידעּפָאלקיצנע רעלעיַאר א ןופ ןעגנורעדַָאפ

 .עשירַאנלוב יד ,לשמל יו קירעהעג ױזַא תוחּפה לכל ,רוטַארעטיל

 יו עידעּפָאלקיצנע ַאזַא סָאװ רַאפ ,ץורית םוש ןייק ָאטשינ זיא סע

 ןגעו ןציטָאנ עשיפַארגָאיב ןייק ןבָאה טשינ 1992 ןיא לָאז ַאקיוַאטירב יד

 ןטרָאד ןלָאז סָאװרַאפ ןוא ,ןשַא ןופ וליפא ,ןעמכילע םולש ,ןעלעדנעמ ,ןצרּפ

 ךָאנ ,שטייד ןייז ןלָאז ייז יו טקנוּפ ןרעוו ןבירשעג רעטרעוו עשידיי יד

 טנָאמרעד טשינ 1982 ןיא לָאז סָאװרַאֿפ ןוא ?ךעלעטניּפ טיולמוא טימ

 סָאװרַאפ ןוא ?סעטאמש ןופ רבחמ ַא יװ רָאנ ,טעָאּפ ַא יו קיווייל ןרעוו

 ,סיוא רימ ןעניפענ םעד טָאטשנָא ?קוביד סיקסנַא ןרעוו טנָאמרעד טשינ לָאז

 ןשַא ןגעו ןוא ,המקג ןופ טָאג סׁשַא ןיא עמַארד עשידיי עטסערג יד זַא

 ןופ ןענַאמָאר 2 ןופ רבחמ רעד ןיא , רע זַא ,טלעוו יד ךיז טסיוורעד

 טעוװ טײקטמירַאב ןייז רעבָא ;רערעדעל ןוא סעזָאמ לֶקנֲא ןבעל רענַאקירעמַא

 לסעטש סָאד ןוא המקנ פ טָאג ,םשה שודיִק ,בוג עקטָאמ ףיוא ןעורַאב ךיז

 ןיא טקורדעג זיא סָאד ןוא ."םייה רעטלַא רעד ןיא ןבירשעג עלַא --

 רעד ןגעו טשינ ןיוש -- ןָאט נערפ ַא טעוו רענעייל רעד ןעוו ,2

 עכעלטסירק ענייז חכמ רָאנ --- עשרַאװ ,גרוברעטעּפ ,עטקסָאמ ,עינָאלירט
 טשינ ךיז רימ ןטלָאװ ,טרעוו ןופ ענַארפ ַא ןעוועג סע טלָאװ !ןענַאמָאר

 -ַאב ןשַא טָאה סָאװ ָאט ,סור ןנעוו ךָאד ךיז טדער ָאד רעבָא ,טרַאּפשעג

 ,בנא ?לטעטש סָאד ןוא בנג עקטָאמ -- טלעוו רעד רעביא טכַאמעג טמיר

 ,(892 'ז) עקירעמַא זיא ָאד זַא ,ןזײװַאב וצ ךיז טרעטַאס שטיוװָאלַאז
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 ק ַאב ָאר .א .א

 ,םייה רעטלַא רעד ןיא יו םוג ױזַא טשינ ןעמ טביירש (ןביוא ,2 דומע

 -סיוא ןרעו ןיא סע טייג רעכיג .דנַאֿל ןופ עגַארפ ַא זיא סע יװ סעּפע

 רענַאקירעמַא ןעוועג רעביירש עבלעז יד ןטלָאװ .רעטלע רעד ףיוא טּפעװעג

 טלָאװ ,דנאלסור דעדָא ןלױּפ ןיא רע80-40 יד וצ ןעמוקעגרעבירַא ןוא

 -ַאב רעפ ןעמ טדעוו טנגוי רעד ןיא .השעמ עבלעז יד ןעוועג אמתפמ

 ַאזַא ןייגנײרַא טרָאטעג טשינ טָאה ענַאלפיוא 1980 ַא ןיא .טקורדנייא

 זַא ןײטשַאב טפרַאדַאב טָאה ןיילַא רעביירש רעד .זנטעש רעשירַארעטיל

 :עמענ יד) ןרעוו טריגערָאק ןוא ןרעוו ןבירשעגרעביא לָאז ?קיטרַא סָאד

 .(ךיוא טניילעגסיוא קיטכיר טשינ ןרעוו רעביירש עטמירַאב ןופ

 .אנַאקירעמַא יד

 ט טימ סיוא ךיז טנכייצ (1982) ַאנַאסירעמַא ןופ עגַאלפיוא עיינ יד

 ןוא .ןטסילַאיצעּפס ענעדישרַאפ ןופ טלדנַאהַאב ,ןדיא ןנעוו לַאירעטַאמ ללש

 ןיוש םָאה סָאװ ,לַאירעטַאמ םענופ רעלעטשנעסמַאזוצ רעד סָאװ ,זיא טוג

 -עּפָאלקיצנע עשידיא עשיפיצעּפס יד ןביילקסיוא טזומעג סגעונייארַאֿפ

 םענופ רָאטקַאדעד רענעזעוועג ,שטיווָאמַארבַא רָאדיזיא ןעוועג זיא ,ןטסיד

 עכעלטע ןבירשעגנָא טָאה ןיילַא רע .רעיטנָארּפ שיאושזד ןשיטסינויצ ייעוּפ

 רעד ןיא ןדיא, ,"םזינויצ , ,"םזיטימעסיטנַא , רעביא ,לשמל ,ןעלקיטרַא יד ןופ
 -ידיא ."ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא ןדיא ,, ןוא ,"עניטסעלַאּפ רענרעדָאמ
 תעב ,רַאכַאס .ל .א ןוא ןָארַאב ָאלַאס ןשיוצ טלייטעצ טרעו עטכישעג עש
 -עג יר טלרנַאהַאב יקסנישטשעל ,םזילַאנָאיצַאנ ןדעביא טביירש רעצינשייו

 ;ךוניח ןשידיא םעד ןיקשוד ןוא ,ןטייז עשימָאנָאקע ןוא עכעלטפַאשלעז
 םעד םורַא טדער רעקוד ,סעיצידַארט ןוא םיגהנמ עזעינילער יד ןייטשנזייא

 ןיקנימ ןוא .וו'ַא'א עיצַאנ ַא ,עסַאר ַא ןענעז ןריא יצ ,ה .ד ,בצמ ןשינטע

 -ענוצ ןזיא ןקַאבָאר .א .א ןוא םזידיסח רעביא ?קיטרַא ץרוק ַא טָאה

 .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןוא שידיי רעכביא ?טיּפַאק סָאד ןרָאװעג טלייט

 170 םינינע עשידיא יד ןעמענרַאפ ךעלטננייא םירָאװ ,?טיּפַאק גָאז ךיא

 ַא טלעטשעגנעמַאזוצ ןטלָאװ סָאװ ,רעטרעוו 80,000 עגרַאק רעדָא םידומע

 טרעוו דוטַארעטיל ןוא ךַארּפש עשיאערבעה יד .ןטייז 800 רעביא ןופ ךוב
 סעיפַארגָאיב רעטרעדנוה ךיז טייטשרַאפ ןוא ,שרעדנַא ץעגרע טלדנַאהַאב

 רנעב 80 יד ןיא ןעניפעג ןעמ ןָאק סרעביירש עשידיי וליפא ןוא ,ןדיא ןופ

 .דנַאב ןכעלטיא ןיא ןפרָאװעצ
 י-ַא ןַא ןטעבעג ןוא רימ וצ טרנעוװעג ךיז טָאה טנַאקירעמַֿא יד ןעוו

 בָאה ,רוטַארעטיל רעשיריי רעד ןוא שידיי רעביא רעטרעוו 4000 ןופ לקיט

 -עּפָאלקיצנע סָאװ ,רַארָאנָאה ןּפַאנק רָאג םעד ףיוא קידנקוק טשינ ,ךיא

 רעייפ ןיא סע וו רעטרעוװו טנזיוט ריפ .טיירפעג ךיז ,ןעמוקַאב ןטסיד

 רעזדנוא רַאפ גנוכיירגרעד ַא ןיוש זיא םעד ןופ טפלעה ןייק ןעוועג טשינ
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 שידיי עירעּפמיא יד

 יִאֹב ןיא ןריסנעדנַאק טשינ לָאז ךיא יו רעבָא ,רוטַארעטיל רעטיוועַאב

 יױזַא לָאמ ייוצ יו רעמ .ה .ד ,רעטרעוו 9000 ןופ ?קיטרַא ןַא ןרָאװעג

 טכיטשַאב רעבָא ןיא עידעּפָאלקיצנע ןַא ןיא .טגנַאלרַאפ טָאה עמ יו ליפ

 ,ץַאלּפ רעמ רענייא טנירק ןוא ,ןינע ןדעוװטעי רַאפ ץַאלּפ רעד טַארוקַא

 ןעמוקעגקירוצ הלינמ עגנַאל יד זיא ,רעקיצניוװ ןעמוקַאב רעטייווצ ַא זומ

 דיז טייטשרַאפ .טפלעה ַא יו רעמ ףיוא ןצריק לָאז ךיא זַא השקב ַא טימ

 --עוו 4000 ףיוא סיורג וצ זיא רוטַארעטיל יד זַא ,טהנעטענ בָאה ךיא זַא

 .טולבכ ןסיג ןָא ךיז טבייה ,ןדיינש וצ ריר ַא ךיז בינ ךיא ווװ זַא ,רעט

 -ער רעד וצ טזָאלענ סָאד ךיא בָאה ,ןפלָאהעג טשינ טָאה סָאד ןזַא ןוא

 ענרַאק רעטרעוו 9000 יד ןופ טכַאמעג טָאה שטיווָאמַארבא .אפונ עיצקַאד

 ?טַאהעג ךיא בָאה הרירב ַא .המכפה ןיימ ןבענעג בָאה ךיא ןוא ,0

 ןעעקעד ןלעו ,סרעביירש סרעדנוזַאב ,םיאנק יד ןופ עכלעוו ביוא

 טנַאקעג טשינ סע טָאה שרעדנַא זַא ,ןײטשרַאפ ייז ןלָאז ,ןלעפ ייז זַא

 -עז רימ סָאװ טיירגיקנַאד ןייז ךָאנ ןפרַאד ריס זַא ןא ,ןייז

 .עידעּפָאלקיצנע רענַאקירעמַא ןַא ןיא םידומע 8 טימ ןטָארטרַאפ ןענ
 ןרעוװיל עגַאלפיוא רעקידרעטיױו ַא ןיא ןומ סָאװ סניוועג ַא זיא סָאד

 ןזומ טעוװ ַאקיגַאטירב יד :סעּפע ךָאנ ןוא ,ןרק ןטימ ןעמַאזוצ ןטנעצָארּפ

 .שיטסערּפ בילוצ טשינ ביוא ,ןייֵלַא ץנערוקנָאק בילוצ ןיוש ,ןטלַאהטימ

 ןטלָאװ ,לכש-רוטלוק טַאהעג ןטלָאװ סרעוט-רוטלוק ערעזדנוא ביוא ןוא

 ,תונורסח ידי ףיוא ןזיוועגנָא ןוא סעידעּפָאלקיצנע יד וצ ןבירשענ ייז

 דניו וצ ןוא טרעטלערַאפ וצ ,ונייהד ,ןורסח סעד ,טגָאזעג רעסעב ,רעדָא

 -ַָאקער טשינ ןעמ ןָאק ךַאז ענטעדנַאט ַאזַא זַא ןעווענ ןמרמ ןוא ,קיצ

 הרות ןיא םא זַא ,ללכ םעד ןופ ךיוא ןסייו םייױג יד ןוא --- ןרידנעמ

 ערעדנַא יד ןוא ,סנָאמירעװע ןוא סרעילָאק ןוא ַאקיגַאטירב יד ,חמק ןיא

 קלָאפ ַא ,רוטַארעטיל עשידיי ַא ,שידיי ַא ןַארַאפ זיא סע זַא ןעזרעד ןטלָאװ

 .ןרעו טדעהענסיוא זומ סָאװ ןוא ,ךיז טגעװַאב סָאװ ,טנָאמ סָאװ

 סילּפיש ןיא טָאהעג רוטַארעטיי עשידיי יד טָאה הכרעמ עטוג רָאנ ַא
 ,(קרָאיד-וינ ,ירערבייל לָאקיּפָאזַאליּפ רעד ןופ) ,200ץ8106014 0{ 6

 עקידומע-ייוצ 20 יז טמוקַאב ָאד .1946 ןיא דנעב 2 ןיא סיױרַא זיא סָאװ

 -ַאב טָאה רוטַארעטיל עשיליוּפ יד יו ליפ ױזַא לָאמ ייווצ זיא סָאװ ,ןטייז

 -יא יד יו ליפ ױזַא טעמכ ןוא רוטַארעטיל עשידעווש יד יוו רעמ ןוא ןעמיק

 ןוא ,ןדיא ןענעז רָאטקַאדער רעד ייס ,רענעלרַאפ רעד ייס ,תמא .עשינעילאט

 ַא ןיא זַא ןיילַא טקַאפ רעד רעבָא ,יאדווא ךָאד ,קרַאמ ל?דוי ,רעביידש רעד

 -עג ןבעגענּפָא ץיַאלּפ ליפ ױזַא זיא עידעּפָאלקיצנע -עשידויא-טיפיצעּפס טשינ

 זיא ,שינעלקנייווק רעדָא ארימ םוש ןָא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד רַאּפ ןרָאוװ
 ןזיר טימ סיודָאפ ןעגנַאנעג זיא דוטַארעטיר עטיידיי יד זַא ,זייווַא- א דָאד

 ,טירימ
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 ק ַא בָא ר .א .א

 -יצעּפס 700 וצ בורק יד ןשיוװצ זַא ,ןענעכייצרַאפ וצ ךיוא זיא בג
 -םולש ןוא ץרּפ ןוא ,סרעביירש עשידיי 20 ַצ ךיז ןעניפעג סעיפַארגָאיב עשיפ
 ןיא הלעמ ןייק טשינ רעכיז) ריּפסקעש יו ץַאלּפ רעמ ָאד ןעמענרַאֿפ םכילע
 .(טרפ םעד טָא

 -רַאפ דוב-טנַאה ןקיזָאד םעד ןיא טָאה שידיי סָאװ ,סָאד זיא קיטכיוו
 סָאװ סָאד ןוא ,טלעוו רעד ןופ ןדוטַארעטיל יד ןשיווצ טרָא בושח ַא ןעמונ
 -- ץַאלּפ רעמ ןרָאװעג ןבעגענּפָא טשינ זיא רוטַא-עטיל רעשיאערבעה רעד
 זַא ,טניררעד עטנריבג יד ךיז טָאה ןייש ,ןפַארנַארַאּפ רֶאּפ ַא רשפא ןדייס
 טלדנַאהַאב טרעוו ,טלַא ױזַא טשינ ?טירד ןייק וליפא זיא סָאװ ,החפש רעד
 -ָארּפ עצנַאג יד ןוא ,ןמזהיחור רעד רעבָא ןיא סָאד .תפחוימ עכיילג ַא יו
 טסייגמייצ רעד םירָאװ ,טפַאה ןייק טַאהעג טשינ טָאה שידיי ןגעק עדנַאגַאּפ
 -עדנופעגנייא ןיא טסייגסקלָאפ רעד ןוא ;טכיײנסקלָאּפ ןטימ ןעמַאזוצ ,טייג
 .ןשיאיימַארַא ןוא ןשיאערבעה ַא ללוכ ןיא סָאװ ,שרוש ןשידיי םעניא טעװ
 .דוסי

 יו שעידעּפָאלקיצנע רענַאקירעמַא 6 ערעסָאװ ַא ךָאנ ָאד ןענעז סע
 ןלּפיפ (3) .(דנעב 20 ןיא) לַאגָאשעגרעטניא דרַאדנַאטס (2) ײדלבָאד (1)
 ;עידנַאהַאב וצ ץַאלּפ ליפוצ ןעמונרַאפ טלָאװ סע רעבָא ,סנָאטּפמַָאק (4)
 ןוא ,עיּפעיש טימ ןינע םעד ּפֶא ןרטּפ עטסרעמ יד .ןזיירג ןוא ןזיולב יד
 .ףקות הנתנו םוצ ייז דָאְל ייג

 .סעידעּפָאלקיצנע ערעדנַא
 -םיוא רעט-2 ַא ןיא סױרַא ןיא סָאװ עידעּפָאלקיצנע איבמָאלַאק יד

 -עטיל רעשידיי דעד ד-עביא ךעלהרוש 100  ַא טגָאמרַאפ 1990 ןיא עגַאל
 -שימ ןיא -וטַארעטיל עשידיי עצנַאג יד טרעוו תורוש 106 יד ןיא .רוטַאר
 ןרעוו עיפַארגָאילביב רעד ןיא ןוא .טשטעװקעגניירַא רָאי טנזיוט ַא ןופ
 ,רהשטערעטיל שיאושזד חָא סרעטּפַאשט ;סמַאהַארביײא וצ טקישעגּפָא רימ
 -יצעּפס ןייק ןופ .רושטערעטיל שיאושזד װָא ירָאטסיה סנַאמסקַאװ ןוא
 -יירש רעד טשינ םינּפַא טסייוו ,רוטַארעטיל רעשידיײ רעד רעביא ךוב ןשיפ
 -רַאפ יד ןוא ןלױּפ ,דנַאלסור ןיא ןיוח , זַא ןגָאז וצ םסייוו רע רעבָא ,רעב
 -ךַא ייא ."רוטַארעטיל עשידיי ןייק ָאטשינ ךעלטנגייא זיא ןטַאטש עטקינייא
 !וקית ?עניטנעג

 לטירד ייווצ יו רעמ טשינ טָאה ,דנעב 9 ןיא ,עירעּפָאלקיצנע סרעילָאק
 םירומע ןבלַאהרעדנַא ןוא ,עפָאי אדוי ןופ ןבירשעג ,שידיי רעביא דומע
 ןופ ,קיטנָאס ,ןעמונעג ןענעז תועידי יד וװ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעביא
 ץַאלפ ןטצענערנַאב ַאזַא ןופ ןעמַאר יד ןיא וליפא רעבָא (* ,ךוב סקַאבָאר

5 

 ןופ ,ןעגנונעכײצַאב יד ןופ רעבָא ,טנָאמרעד טשינ טרעװ ךוב סָאד (*
 טָאה ןירעביירט יד זַא ןעװצסױרַא זיא רדס םעד ןופ הא ןבײרש טרַא םעד
 1486 ףוסזץ 0{ 1100058 1266/2/006  ףיוא ןעװעג רמוס ךיז
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 שידיי עירעּפמיא יד

 ,שָאֹוהי יוװ ,סרעקיסַאלק יד ץוח ,ןעמענ רעמ ףיוא טכירעג ךיז ןעמ טיָאװ

 ןָאק רענעייפ רעד .רעגניז ןוא רואינש ,שא ,יקסנא ,יקסניפ ,דלעפנזָאר
 -כעט ויא שיריי ןגעוו ץיטָאנ סעּפָאי .?קיטרַא ַאזַא ןופ ןגָארטסױרַא קיצניוװ
 ?ןייז טנעקעג סע טָאה שרעדנַא יװ .קרַאטש טריסנעדנָאק ןוא שינעמכַאּפ ,שינ

 סעידעּפָאלקיצנע עשיטירב יד

 ךָאלקיצנע עשיטידב עֶלַא יד ןענעכערסיוא וליפַא טשינ ָאד לעװ ךיא
 .שיריי עגונב ןעלקיטרַא ערעייז ןייז קדוב ןופ קידנדער טשינ ןיוש ,סעידעּפ
 ַא רָאנ עירעּפָאלקיצנע עשיטירב ןייק רעמ טשינ טציא זיא ַאקינַאטירב יד
 .טקורָארּפ רעגַאקיש רעקידנעיירש רעשינַאקירעמַא-רעּפיה

 -יל עשיריי יד זיא ט00ץס1026012 01 1166020016 סלעסַאק ןיא

 -קַאדער ,ןגאטנָאז .י ןופ ?קיטרַא ןַא ךרוד ןטָארטרַאפ ךעלכַאוװש רוטַארעט

 טלדנַאהַאב טרעוו דוטַארעטיל עשידיי יד ."ילרעטרָאװק שיאושזד , ןופ רָאט

 ךיז ןבָאה סָאו ,סרעביירש עכעלטע יד ןוא ,םידומע 2 ןיא ?לכה-ךסב

 זסַאלב סױרַא ןעמוק ,ןּפַארגַארַאּפ ערעדנוזַאב ןיא תורוש עכעלטע טנידרַאפ

 ןעמכילע-םולש ןוא ןעלעדנעמ ,ןצרּפ רַאפ ןקידבור ערעדנוזַאב ןייק .ךעל

 תויוש עכעלטע ןעמוקַאב יקסווָאלטישז ןֹוא יקסנַא ,שַא .טשינ ךיא ןיפעג

 ףרַאש טַאהעג טָאה שטיווטפעל .ןעגנוזייוונא עשיפַארגָאילביב ץוח ,רעדעי

 טזומעג טָאה רע זַא ,טרעפטנערַאּפ ךיז טָאה סָאװ ,רבחמ םעד טריקיטירק
 ןבָאה סע רעבָא ,שידיי ןופ רעגנעהנָא ןַא זיא גאטנָאז .םוצמיצב ןכַאמ ץלַא

 -נע סלעסַאל ןיא טָאה רוטַארעטיל עשיאערבעה יד .תועידי טלעפעג םיא

 .לזמ רעסעב ַא ךס ַא טאהעג עידעּפָאלקיצ

 זיא (1991) 4:810011086 111560ז/ 01 ,40611040 121461200:6 יד

 רענַאקירעמַא דעד ןופ ךובטנַאה רעשידעּפָאלקיצנע ןַא ןיז ןסיוועג ַא ןיא
 רעד רעביא ?טיּפַאק ַא רימ ןעניפעג דנַאב ןטרעפ ןיא ןוא ,דוטַארעטיל

 טָאה ןאהאק .בא ןעמעוו ,דלַאװכוב .נ ןופ ןבירשעג רוטַארעטיל רעשיריי

 .לטסניררַאפ סָאד טרַאשענוצ ,אמתפמ

 יקיטרַא סָאד ןוא ,ןצענערנַאב טזומעג ,ךעלריטַאנ ,ךיז טָאה דלַאװכוכ

 -כֹוב ןעוו ןענווטסעדנופ ,קירוצ ראי 28 טימ ןבירשעג ןעוועג ךָאד זיא

 ,עסערּפ -עשיטסינומָאק רעד ןופ ?ייז ַא ןרָאװעג רעטעּפש זיא סָאװ ,דלַאװ

 ןַאמָאר רעשידיא רעטסעב רעד, זַא ,ןגָאז וצ ןעניגרַאפ טנָאקעג ךיז טָאה

 ךיויעד ווָא זיאר סנאהאק םהרבא -- שילגנע ףיוא ןרָאװעג ןבירשעגנָא זיא

 :ןיּפשּפָא ערעסעב ַא זיא (יקסניוועל דיוד ןופ גייטשפיוא רעד) יקסגיוועל

 :שידיי עצנַאג יד יוװ ,הביבס רענַאקירעמַא רעד ןיא ןבעל ןשידיא ןופ גנוכ

 -רַאּפ רעד טלוב ךיילג זיא ,"ןעמונעגנעמַאזוצ קיטסירטעלעב רענַאקירעמַא

 -ירעטלַארַאכ לָאמעלַא טָאה סָאװ ,גנַאנוצ רעטנכערַאבמוא ןוא רעשיאייט
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 ק ַא ב ָא 3 .א .א

 -יל ןַא ,טרָאד ךיז רימ ןסיוורעד רעטייוו .דלַאװכוב רעביירש םעד טריז

 -סייטעלעב רענַאקירעמַאשידיי רעד ןיא ץַאלּפ ןבלעז םעד טמענרַאפ ןיב

 רימ ןפרַאד רעמָאט ןוא .עיזעָאּפ רעד ןיא דלעפנזָאר סירָאמ סָאװ קיט

 -עג זיא םייױנ יד ייב "םזיאערועי ינָאשטוא , ןופ עיצַארטסוליא ןַא ךָאנ

 סשִַאוהי זַא ,העידי יד רעקיטכיר רעדָא ,גנוניימ יד ןריטיצ וצ ָאד גונ

 ןיא ןביירש סָאװ עֶלַא רַאפ דנַאב רעכעלצונ ַא זיא ךוברעטרעוו רעשידיי,

 ."טקסעלאיד םעד טָא

 דליב קירעהעג ַא ןבעג זדנוא ןעוועג לָאז דלַאװכוב ןעוו וליפא רעבָא

 טשינ ןוא -- עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעקיטלָאמעד רעד ןופ

 רַאפ סָאװ טלעטשעגרָאפ ךיז םיוק ךיוא רימ ןטלָאװ --- ןטייז 10 ףיוא

 ,רוד םענייא םעד ןיא טכַאמעג טָאה רוטַארעטיל עשידיי יד ןזיירּפש ַא

 -סניּפ ןוא ןענידרָאג טימ ךיז טקידנע טביײרשַאב דלַאװכוב סָאװ הפוקת יד

 זיולב ןרעוו ןרענַאשז ערעדנַא ענונב ןוא ,עמַארד רעד ךייש סָאװ .ןיק

 .ערעגניי יד ןופ קילדנעצ ַא טנַאמרעד

 -טינט'כרוד ןרַאפ זיא ,זדנוא טלייצרעד ןעמָאנ -עד יוװ ,סגַאמירעװע

 ,שידיי רעביא ךעלהרוש 80 נונעג אמתסמ םיא רַאפ ןיא ,ןשטנעמ ןכעל

 טליפשעגוצ רעסעב ןיוש ןזדנוא טָאה עידעּפָאלקיצנע סרעבמיישט רעד טימ

 טנווַאהַאב טוג זיא סָאװ ,שטיווטפעל ףסוי --- רעביירש רעד זיא ָאד ,יזמ סָאד

 זַא ,םעד וצ ןגָארטענייב ךס ַא טָאה ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא

 .רוטַארעטיל ַאזַא ןַארַאפ זיא סע זַא ,דנַאלגנע ןיא ןסיוורעד ךיז לָאז עמ

 ןעמ ןָאק (רעטרעו טנזיוט םורַא) םידומע ט עגרַאק יד ןיא ,תמא

 טנעקַאב ןגעווטסעדנופ ;ערעזדנוא יװ רוטַארעטיל ַאזַא ןעלדנַאהַאב טשינ

 -ַארעטיל עשיריי יד זַא טליפ רענעייל רעד ןוא ,ןעמענ טימ ָאד ךיז ןעמ

 ,סטבעירּפסיוא ָאטעג עקילעפוצ ַא דעדָא םייריש ןייק סעּפע טשינ זיא רוט

 .גנוגעווַאב-טלעוו ַא רָאנ

 -ַאמ ןשיפַארגָאיב תורוש עכעלטע ךיוא רימ ןעניפעג סרעבמיײשט ןיא

 ןלעוו רימ זַא ,ןעמכילע-םולש ןגעוו ןוא ,ןרואינש ,ןשַא ,ןצרּפ ןנעוו ,לַאירעט

 טשינ בָאה ךיא יו םעדכָאנ ,ןָאטענ בָאה ךיא יו 8161086חג רעטנוא ןכוז

 ןוא 5801סומ, 568010סזמ, 508210ו0 58210ז0, רעטנוא ץיטָאנ ןייק ןענופעג

 ָאטשינ וליפא ןענעז ,רעבָא ,ַאקינַאטירב רעד ןיא .שטיוװָאניבַאר רעטנוא טשינ

 ,סעיפַארגָאיב יד ןשיווצ ,ןשַא ןנעוו תורוש רַאּפ ןייק

 .שטייד ןיא סעידעּפָאלקיצנע

 ןיא ןיוו ןיא סױרַא ןענעז סָאװ ,דנעב 2 ןיא ,רוטַארעטיל-טלעװ יד ןיא

 יד ןיא יו הכרעמ ערעסעב ַא טָאהעגנ רוטַארעטיל עשידיי יד טָאה ,9
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 שידיי עירע פמיא יז

 -בַאז ַא ףיוא ןבענעגּפָא ןרעוו םידוסע 6 רעכעה .רעכיביטנַאה עשילגנע

 -רַא עשיפַארגָאיב ךס ַא ץוח ,רוטַארעטיל רעזדנוא ןופ גנודערמורַא רעכעל

 (ןיז ןרעטיירב ןיא) ןרוטַארעטיל עשידיא ןוא עשיאערבעה יד .ךעלקיט

 ךעלטיירב ןדיא יד ןרעוו םורַא ןוא םורַא .םידומע 18 ַא םורַא ןעמוקַאב

 .טריטקַארט

 'טלעוװ רעד ןָאקיסקעל םעד ןגעװ ןגָאז טשינ ןעמ ןעל עבלעז סָאד

 ,טרָאד ךיז טנָאז ןשַא ןנעוו .(1980) ךירטיד-ןַאמרעדניק ןופ רוטַארעטיל

 זיא רעטעּפש ןוא ,שטייד רעדָא ,שידיי ןיא ןביירש רע טנעלפ רעירפ זַא

 טמוק יקסניּפ רעבָא ,ןלעפ םכילע:םולש ןוא ןירַּפ .שילננע וצ רעכירַא רע

 ךיוא .ץַאלּפ םענייש ַא טגירק סָאװ ,יקסנא יו טקנוּפ ,הפסוה רעד ןיא

 .עיפַארנָאיב ןייז ףיוא ןנָאלקַאב טשינ ווָאמיד ּפיסָא ךיז ןָאק

 -טוטש) רוטַארעטילטלעװ רעד ןָאקיססעל עגײלק סָאד סננָאּפ רַאפ

 ןייק טשינ טריטסיזקע ,םידומע 2 ןופ ןטייז 1800 םורַא ןיא ,(1984 ,טדַאג

 ביוא .ןייר-ןדיי רָאנ ,ןייר-ןעדוי טשינ ןעמ זיא טרָאד .רוטארעטי? עשידיי

 טעוװ ןיקסניּפ ,ןעמכילע-םולש ,ןעלערנעמ ,ןיקסנַא ןשַא ןכוז טעוו רעצימע

 יטלעװ רעד ךובטנַאה סרעמייהסלעּפע ןעוו .טייצ יד ןעװעלכַאטרַאפ זיולב רע

 ןוא רוטַארעטיל:טלעװ רעד ןופ דליב ךעלרעטלַאטײצ א טינ רוטארעמיל

 זיא דנַאב רעסיורג רעד -- ,ןייטשרַאפ סע ןעמ ןעק עשידיי יד סיוא טזָאל

 סטָאה רעכיבטנַאה ערעיינ יד ףיוא רעבָא ,1927 ןיא טרופקנַארפ ןיא סױרַא

 .שרעדנַא ןטכיר טפרַאדעג ךיז ןעמ

 עסָארג רעד טינ ,סעידעּפָאלקיצנע עשישטייד עטסווװַאב יד ךייש סָאװ

 ,לטרעפ ַא טימ דומע ןַא רוטַארעטיל רעשידיי ןוא שידיי ףיוא ּפָא זואהקָארב

 ,ןעמכילע-םולש ןופ זיולב רימ ןבָאה רוטַארעטיל רענרעדָאמ רעד ייב ןוא

 .טשינ טרָאד ךיז טניפעג ץרּפ וליפא .ןשא ןוא ןיקסניפ ,ןדלעפנזָאר

 -רַאפ טשינ רימָאל ןוא --- רעגרַאק ךָאנ זיא רעברעה רעסיורג רעד

 יד ייס .ץַאלּפ טימ -- סעגַאלפיוא עיינ יד ןנעו ךיז טדער ָאד זַא ,ןסענ

 -ַאב ָאד .לטרעפ ַא טימ דומע 1 וצ ןעמוקַאב רוטַארעטיל יד ייס ,ךַארּפש

 -ַאלק יירד יד ןוא רעוואלסארב ןמחנ 'ר ,בוט-םשילעב םעד רימ ןענעגעג

 .ןָאיסקעל סרעיעמ ןיא תועידי רעמ ןַארַאפ ןיוש ןענעז רַאפרעד .סרעקיס

 1983 ןיא רעבָא ,דומע ?לטרעפ יירד ןטדָאד רימ ןעניפעג ,1927 ןיא וליפא

 יד ןיא זַא טזייו סָאװ ,?סיב שּפיה א ןעוועג ףיסומ ןָאקיסקע? רעד טָאה

 -ָאילימ יד ןגעװ ךיז טדער ָאד .ןעזנָא ןענווװעג שידיי טָאה רָאי עכעלטע

 -ַאב ןועוולוש עשידיי סָאד זַא ךיז טלייצרעד ָאד ,שידיי ןדער סָאװ ,ןענ

 ןטעֶאּפ הפוקת רעיינ רעד ןופ .רעדניק 200.000 -- 180.000 ןופ טייטש

 ,ןיטשפָאה ,שָאוהי ,ןרעּפלַאה ,ןרָאהנייא :עטסעכ יד יװ טכַארבעג ןרעוו

 .ןעזייר ןוא קאבלוק

 עשידיי יד טעדווירק עלעקיטרַא ןצרוק ַא ןיא ןָאקיסקעל רעצייווש ועד

 רעזדנוא ןופ .טנָאמרעד טשינ ץרּפ וליפא טרעוו טרָאד תמחמ ,רוטארשמיל
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 ָקַא ב ָא ר .א .א

 ןוא -- .שא ןוא דלעפנזָאר ,םכילע-םולש ןיולב ןעווענ הכוז ןבָאה טייצ

 עשידיי עטשרע יד ןייש עקיטכיל יד ןעזרעד ךָאד ןבָאה ץייווש רעד ןיא

 ,רעכיב

 ,דנַאלָאה ןוא קרַאמענעד

 וװ רעדנעל ענעי ןיא ָאקווד סָאװ ,לַאפוצ ןייק טשינ ָאמתסמ זיא סע
 -עג טשינ טָאה םזיטימעסיטנַא רעד וװ ןוא רעיירפ טבעלעג ןבָאה ןדיא

 טלדנַאהַאב ךעלשטנעמ ךיוא רוטַארעטיל עשידיי יד זיא ,הטילש ןייק טָאה

 ,עקירעזדנוא ןענעז ןעלקיטרַא יד ןופ סרעביירש יד ביוא ןוא ;ןרָאװעג

 -עד ןופ הדלות ַא ןֹוא סרעכעגסיורַא יד ןופ דסח ןטימ ךיוא סָאד זיא

 ,הביבס

 ַאסרעװנַאק סנעסנַאמלאס ,עידעּפָאלקיצנע רעשינעד רעד ןיא דָארג
 טימ .ה .ד ,1922 ןיא ,ןענַאהנעּפָאק ןיא סױרַא זיא סָאװ ,ןָאקיסקעליסנָאיצ

 םעראוו זיא סָאװ ,םידומע 2 ןופ ?קיטרַא ןַא רימ ןבָאה ,קירוצ ראי 5
 יד ןופ עכעלטע וליפא טנַאמרעד ןֹוא םיטרּפ טימ לופ זיא ןוא ןבירׂשעגנָא

 -עג רשפא ןיא סָאד ,רעיעמ .ה ןוא אוועלַאכ .י ןענעז סרעביירש יד .עגנוי

 ַא ןעמונרַאפ טָאה שיריי ווו ,עידעּפָאלקיצנע עשידיא-טשינ עטשרע יד ןעוו
 .טרָא קירעהעג

 רעט-6 רעד ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןעגנַאנעג זיא רעסעב ךָאנ

 /1מ416 115 1186ץ06 -עשידנעלָאה רעד ןופ עגַאלפיוא
 רעכיא סטייווצ ַא ,ךַארּפש רעד רעביא סנייא ,ןעלקיטרַא 3 ןעמוק סע ווו

 ערעסערג ַא ךָאנרעד טשרע ןוא ,םידומע 8 טעמכ ןופ רוטַארעטיל רעד

 סָאװ ,ךיוא זיא םונ .רעטַאעט ןשידיי ןרעביא דומע ןבלַאה ַא ןופ ץיטָאנ

 .סקופ .? ףַארגָאי-ביב ןוא רעשרָאפ-רוטַא-עטיל רעד ָאד יא רעביירש רעד

 עשיריי יד טרטּפענּפָא טָאה עידעּפָאלקיצנע עשינעילַאטיא עסיורג יד

 -ַאטיא ןַא םתסה ןמ ,רעביירש רעד ,ןֿפַארגַארַאּפ רֶאֹּפ א ןיא רוטַארעטיל

 -שידיא וליפא ,ןכַארּפש עשידיא עַלַא ןעמונענמורַא טָאה ,בר רעשינעיל

 -עטיל עשיידיי יד .ָאנידַאל ךיז טײטשרַאפ ןוא ןײטַאלשידיא ןוא שיכירג
 יי | .תועירי עפעלטע טימ ןעמוקענּפָא רע זיא רוטַאר

 -ָאלקיצנע רענַאקירעמַא-שינַאּפש רעסידנעב-טרעדנוה ,טעמכ ,רעד ןיא

 ןטנעמעלּפוס יד בילוצ ,ןכוז וצ ווו טסוװעג טשינ וליפא ךיא בָאה עידעּפ

 ינעילַאטיא רעד ןיא יװ ?יפ ױזַא ,ָאד סעּפע ָאי זיא אמתסמ .(ןבָאגוצ)

 ;טי 8 יי יב | ,רעש
 סעידעּפָאלקיצנע עשיטעווָאס יד ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןגעוו

 ייס סָאװ ץַאלּפ םענעעזעגנָא םעד ךָאנ ,ןרָאװעג ןּבירשעג ךס ַא ןיוש זיא

 עקידרעירפ יד ןיא ןעמוקַאב ןבָאה רעביירש םידיחי ייס ,רוטַארעטיל יד

 טרירָאנניא יו ;טעמב ,עגַאלפיוא רעשירפ רעד ןיא ןעמ טָאה ,סעבַאגסיוא

 .סרעביירש יד ייס ,רוטַארעטיל יד ייס
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 שידיי עירעּפמיא יר

 .סעידעּפָאלקיצנ} עשיזיוצנַארפ

 ךיז ןביֹוהעגנָא ןעמ טָאה סעידעּפָאלקיצנע עשיזיוצנַארפ יד ןיא ךיוא

 ןטמסץס1006426 06 18 2161246 רעיינ רעד ןיא ןוא שידיי ףיוא ןקוקמורַא

 ךס ַא זיא סָאװ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד טעמדיוועג ןטייז 24 -ימ ןענופעג

 יו רעמ וליפא ןוא רוטַארעטיל-תירבע רעיינ רעד רַאפ ץַאלּפ רעד יו רעמ

 ַא סָאד ןיא רעכיז .ןעמוקַאב ןרוטַארעטיל עשינעמור ןוא עשירַאגנוא יד

 ןיא טנגעגַאב ןבָאה רימ סָאװ ןזיולב יד ןופ שרעדנַא יױזַא ןוא סניוועג סיורג

 | 8 01806 .ב .צ ,סעידעּפָאלקיצנע עשיזיוצנַאדפ עסיורג עקידרעירפ יד
 סָאװ ,1948 ןופ עידעּפָאלקיצנע (42:026/ רעד ןיא , תתמסק,06
 ַא, יװ טנכיײיצַאב שידיי טרעוו ,ןקילָאטַאק ךרוד ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא

 ."שטייד ןטעשטעילאקעצ ַא טימ שיאערבעה ןטעשטעילאקעצ ַא ןופ שימעגנ

 ךיא בָאה רַאיעלּפ אֹל עד עידעּפָאלקיסגַא רעד ןופ דנַאב ןטירד םעד

 געו ןפיוא טשרע זיא'ס תמחמ ,ןעז וצ טייהננעלעגנ יד טַאהעג טשינ ךָאנ

 ינעצער רענוװַָאטנורג ַא ףיוא ןייז ךמוס ןזומ ךיז ךיא לע ,עקירעמַא ןייק

 סָאװ ,טנעזנעצער רעד .עמימש רעזדווא ןיא ןבירשעג ןעוועגנ זיא סָאװ עיז

 לסָאי ןסייה לָאז ,ווירב ַא ןופ םערָאפ ןיא ןָאטעילעפ-ומכ ןייז טביירש

 ַא ןיא רע זַא ןייז טשינ ןָאק סע .טשינ ךיא סייוו זיא סָאד רעוו .סיקביר

 טָאה רע תמחמ ,םיא ןופ טרעהעג טשינ בָאה ךיא סָאװ רעביירש רעגנוי

 טנוַאהַאב םוג זיא ןוא טָארט ןרעכיז ַא טימ טייג ןוא רעדעפ עטינעג וצ ַא

 ןיא ,תועט ןייק טשינ בָאה ךיא ביוא ןוא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא

 -ָאנ רעדנַאנַא טסַאּפעג טלָאװ דעקיטירק ַאזַא רַאפ .טלושעג שימעדַאקַא רע

 ןקידכוט-םוי ַא וצ ןעמָאנ רעקידעכָאװ ַא רעסעב רָאנ ,סיקכיר ?סָאי יוװ ןעמ

 .טרעקרַאפ יו ?לקיטרַא

 סָאװ טנעזנעצער םעד ףיוא ןזָאלרַאפ זיולב ךיז ךיא ןָאק ,טגָאזעג יו

 רעד דעביא ?קיטרַא ןשידעּפָאלקיצנע םעד ןופ רעביירש םוצ גנערטש זיא

 ןיא ןעגנַאנעגכָאנ רימ טושּפ זיא רע זַא קידנזייווװנָא ,רוטַארעטיל רעשידיי

 טפָא ךיז טָאה רע זַא ןוא ס6סזץ 01 1100 06 ןיימ

 ַא ןקורדרעביא טימ ןענענונַאב ָאד ןזומ ךיז רימ ןלעװ .טשטילגעגסיוא

 טשינ ךיא בָאה ,ךייש רימ ןזיא סָאװ רעבָא ,עיזנעצער רעגנַאל רעד ןופ לייט

 טָאה סע .רימ ןופ ןעמונעג ץְלַא םינּפא טָאה סָאו טסידעּפָאלקיצנע םוצ

 -טע קסָאװ טקַאפ רעד ןיא עגונ זיא זדנוא סָאװ ...רענרע ןייז טנַאקעג ךָאד

 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ףיוא ןבעגעגּפָא טרעוו ןטייז קיצנַאװצ ןוא עכעל

 ךיז ןעמ טָאה רעירפ תעב עידעּפָאלקיצנע רעשיזיוצנַארפ רעטסיינ דעד ןיא

 יד זַא קהבומ ןמיס ַא זדנוא רַאפ זיא סָאװ ,טקוקעגמורַא טשינ םעד ףיוא

 ריא טיס ךיז טנכער עמ ןַא ןוא ןסקָאװעגסיױא קרַאטש זיא רוטַארעטיל

 .ללכב טלעוו-רוטלוק רעד ןיא ןוא ןזיירק עשירַארעטיל ןיא
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 ק ַא בָא 1 .א .א

 (זירַאּפ ,"עמיטש רעזדנוא,)

 רעשיזיוצנַארפ ַא ןיא ךוטַארעטיל עשידיי
 (+= עידעּפָאלקיצנע

 סיקביר לסָאי ןופ

 עיּפַארגָאילביב רעד ץא קרעװ עשירָאטסיהרטַארעטיל עטײװצ סָאד
 ןעמ געמ קרעוו םעד ףיוא ןוא ,עטכישעג רוטַארעטיל .דיי סקַאבָאר .א .א זיא
 םעברַא ןַא זיא סָאד .רבחמ רעד יא ןא ,רענעײל רעד יא ,ןזָאלרַאּפ ךיז
 ירַאפ סָאװ ןוא עירעטַאמ עצנַאג יד טשרעהַאב סָאװ ,רעלטפַאשוסױװ ַא ןופ
 ןעט סרעװ ןײז סָאװ ,דָאש ַא .רענעײל ןרַאפ ךעלטירטוצ ןכַאמ וצ יז טײטש
 םעד ןופ טשינ וליפא ןסײװ ,ןס א ןוא ,ןעויפעג טשינ זדווא ײב ָאד ןעמ
 בײהנַא קרָאי יג ןיא ןעמוקעגסױרַא :עטושפ ַא זיא ןפרעד הביס יד .קרעװ
 טָאה המחלמ רעד ךָאֹנ ווא ,ןעגנַאגרעד טשינ זדווא וצ סע זיא ,המסחלמ
 עג זיאיס לײװ ,רַאפרעד ךױא רשפא -- ךוב סקַאבָאר ןיא ןסעגרַאּפ ןעמ
 ןצעזרעביא סע לָאז ןעמ ,ןעטעג יאדכ וליפא טלָאװ'ס) שילגנע ןיא ןבירש
 ןוא ,קרעװ ןײלק ןײק טשינ ןיטולסל ןגָאמרַאּפ רימ לײװ ,,שידײ ןיא --
 רעביא ןַא ןבעג זדנוא לָאז סָאװ ,סקַאבָאר יװ עכעלטנירג ַאזַא וצרעד ךָאנ
 ןיא רשפא ווא ;רוטַארעטיל רעזדנוא ןופ גנולקיװטנַא רעד רעביא קילב
 יא ןריסערעטניארַאּפ טנעקעג ןעמ טלָאװ קרעװ ַאזַא טימ ;ךױא שיזיוצנַארּפ
 .(םלוע ןקידודער שיזוצנַארּפ ןשידייטשיו םעד יא ,ןשידיײ םעד

 ,רעצכעטיירגוצ עלַא יד ךָאנ ,טעברַאעגכרוד בָאה'כ ןעװ ,טציא ןוא
 ןײא רימ טלַאּפ ,רוטַארעמיל רעשידײ רעד ןגעוצ לקיטרַא סרבחמ רעזדנוא
 :םעפע טָאררעד יז ןעװ ,ןצוג וצ ביל טָאה עמַאמ ןײמ סָאװ ,עלעטרעװ ַא
 ,עז ךיא ןעװ ,ןגָאז ךיא ךיא ןעס ,"גולק ןיב ךיא ןוא ןײש זיאיס רעוא
 רעסיורג ןייק זַא ןעװעג דשוח םיא בָאהיכ ןעװ טכערעג ןעװעג ןיב ךיא זַא

 ַא ךָאנ יא'ס ןוא טשיורָאג עקַאט טסײװ ןיײלַא רע .טשינ רע זיא רעסײװ

 ביוא ןרָאװ .סעניפ רעטקָאד םייב ןטלַאהעג טשינ ךיז טָאה רע סָאװ ,קילג
 רַאפרעד רעבָא רע טָאה ,רוטַארעטיל רעזדווא רַאּפ ּפָאק ןײק טשינ טָאה רע
 םײב ןוא ,טסניטסניא יסעוייפ, ַא ,סָאד טסײה שוח ןטוג ַא ,זָאג עמוג ַא
 .קַאבָאר טירטסופ יד ןעגנַאגעגכָאנ שממ רע זיא לקיטרַא ןייז ןלעטשפיונוצ
 ,לדווגיג רעדנוזַאב ַא קַאבָאר טגניז :ךָאג םיא רע טדער ,טדער קַאבָאו סָאװ

 .טצריקעג (*



 שטידיי עירעּפמיא יד

 טבײלב ,פָא ךיז טלעטש סַאבָאר וװ טרָאד .ךָאנ םיא סע רע טגניז ױזַא

 .טעורַאּפ רעדָא טרעהרַאּפ סַאבָאר סָאװ הא ,ןײטש טעכיא רבחמ רעזדנוא

 סָאװ סָאד וליפא רע טרעהרַאּפ לָאמוצ .ןױא רע טעזרַאפ ןוא טרעהרַאפ

 ,רעטרעװ סמענעי רע טײרדרַאּפ לָאמ רעדנַא ןַא הא ,טגָאז ךירדמ ןײז

 .ןעגניזכָאג טשינ ןעק ןוא ןעגנילק טרעהעג טָאה סָאװ ,רענײא ײהעלע

 .סינעג ,ַאנ ?ךעלעקנישזָאר רָאּפ ַא טסליװ וד

 רעורווא ןעס רע .רָאסעּפָארּפ רעגעקורט ןײק טשינ זיא קַאבָאר .א .א

 ןכַאמ וצ טּפָא םיא סע טלעּפעג .קיוומ ביל ךיוא טָאה רע ןוא ,רוטַארעטיל

 ןשאוהי ןָא רע טפור .רָאטיזָאֿפמַאק ַא ןא טעָאּפ ַא ןשיװצ ךײלגרַאפ ַא

 ןגעװ טדער ןוא רבחמ רעזדווא ךָאנ םיא טצנַאט ;"ױעּפָאש ןשידײ םעד,

 ךיוא טכיײלגרַאּפ קַאבָאר --- .ןעװעג זיא שאוהי סָאװ ,"ףיוושז ןעּפָאט  םעד

 ױזַא .רוטַארעטיל טלעװ רעד ןופ טעָאֿפ ַא טימ טעַאּפ ַא זרעזדנוא טסָא

 דלַאב ןוא .סטיק רעשידײ רעד ןעװעג זיא רע זַא ,ןסודינ ףיוא רע טגָאז

 זיא ןקַאבָאר רַאּפ .סטיק רעשידיײ ַא סודײנ רבחמ רעזרווא ײב ךױא טרעט

 'עג ךיז טלָאװ ןעמ ."ףָאטסירק ןַאשז, ןימ ַא "רפעיוד םייב  סגָאסלעגרעב

 סירק ןַאשז} אקװד סָאװ רַאפ (** ןקַאבָאר טימ ןרַאֿפש םעד ןגעװ טנעקעג

 טטינ ךײלגרַאּפ ןקיזָאד םעד רעביא טמענ רבחמ העזדווא רעבָא ,?יףָאט

 ,ףָאטסירק ןַאשז רעשידיי ַא טושפ ןוא טטָארּפ זיא טענעפ ןוא טייהרעטווורּפעג

 (ןעהד דנע וַאנ) טייצ ןצ טייצ ןופ טגעלפ לַאגַאש זַא ,טלייצרעד קַאבָאר --

 ץנעי רבחמ ףעזדווא טרעהרַאפ .ןעגווטײצ עשידיײ רַאֿפ ןעלקיטרַא ןבײרש

 םעד טגײלעגקעװַא טָאה לַאגַאשא -.טבײרש רע ןוא "טיײײצ ןצ טײצ ןופ,

 ועטסיגער ןיא ךוא ױזַא טא -- "טסילַאגרושז 8 ןרָאװעג זיא ןוא לודנעפ

 תועממ, סעלעדנעמ ןגעװ טדער סַאבָאר ןעװ --- .עידעּפָאלקיצנע רעד ןופ

 'עג טשינ ןבעל ןײז ןוא טָאה סָאװ ,רערעזדווא טנײמ יישילשה ןימיױב

 רע ןוא ,טזײרגעג טָאה קַאבָאר זַא ,ןַאמָאר'טָאכיקרָאד סעלעדנעמ טנעײל

 ןימיוב תוישעמ, ןַאמָאר רעד טסײה רבחמ רעזדנוא יב :ןסַאבָאר טכירַאּפ

 סרעבײרש עשידײ ןופ סעטַאטיצ יד ףעביא טַאלג טמענ רע -- "ישילשה

 לָאמַא ָאי םעד יב ךיז טּפַאכ (*** ,טַאבָאר ײז טגנערב סע סָאװ ,ןטעָאּפ ןוא

 ױזַא) זיוצוַארפ רעזדווא ײב ךיוא ןײרג רעבלעז רעד טײטש ,זײרג ַא ןיירא

 יָאורעשט סקַאבָאר ןופ -- .(דיל א סדלעּפנעזָאר .מ ןופ עטַאטיצ ַא ןיא

 ,ץנערעּפנָאק עשידי ַא םיא יב טרעװ ץנערעפנַאק'דַארּפש רעשידי רעציװ

 יַנַארּפ רעד לָאז ײג ןוא -- ץיזרָאּפ םעד טריפעג ריא ײב טָאה ץרפ סָאד

 פ6סזצ 0{ {8 ןײמ ןיא טגָאזעג בָאה ךיא סָאװ (א*

 טעגעפ רעד זַא ןענײמ טנָאקעג טלָאװ רענעײל רעד זַא ,זיא 16

 עשטלַאֿפ א ןעװעג זיאיס רעב -- ףָאטשירק ןטשז ןימ ט ןסקאטסיוא טעװ

 .ר.ט.א -- גנונעפַאח

 .ה.א.א --- ןירב ַא ןיא טרעלקעגפיוא ךיא בָאה יןזײרג, יד ןגעװ (אא*
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 קא בָא ר .א .א

 --- .ץנערעּפנָאק עשיזיי ַא סויוזַא זיא סָאד סָאװ ,ןסיװ רענעײל רעשיזיוצ
 ןַאמָאר ַא סוחסנ םעד ןגעװ טדער ןוא העוט לָאמ ןיײא ךיז זיא קַאבָאר
 ןומ לטיּפַאק ַא ןתמא רעד ןיא זיא סָאװ) ."רעדירב יד ןשיװצ גירק רעד,
 טרער רע ?רבחמ רעזדווא טוט סָאװ ("רעבשאמ החפשמ יד, ןַאמָאר סרחסג
 ַאזידָאירעּפ עצנַאג יד ---."רעדירב יד ןשיטצ גירק רעד ןַאמָאר ַא ןגעװ ךיוא
 רעצנַאג רעד ,סקַאבָאר זיא רוטַארעטיל רעזדווא טפ עטכישעג רעד ןוּפ עיצ
 טלָאװ רָאג .ןקַאבָאר טכַאמעגכָאג זיא לקיטרַא-עידעּפָאלקיצנע םענופ יובפיוא
 עטסערג סָאד ןעטעג טשינ סָאד טלָאװ וטכַאמעגכָאנ ןצנַאג ןיא שטָאכ םיא רע
 סעּפע סָאװרַאּפ :טסעומשעגקירוצ ,שטָאכ) סילג ַא ;טרעקרַאפ רָאו ,קילגמוא
 ץא ןעלקיטרַא עלַא זַצ ,גנומעגרעטנוא רעצנַאג רעד ןופ רָאטקעריד רעד טדער
 ךעלסילשסיוא ורָאװעג טכַאמעג ןענעז עדַאיעלּפ רעד ןופ עידעּפָאלקיצנע רעד
 טָאה ,סגטשרע :ןבַאז ייוצ טשינ םעגרַאּפ רָאנ .(?ןטסילַאיצעּפס ,טײלכַאּב ןופ
 ךָאד טָאה רערעזדווא .קַאבָאר יװ ץַאלּפ ליפ ױזַא טשינ רבחמ רעזדנוא
 קַאבָאר ךיז ןעק ןוא .ךעלטײז עגדיב קיצנַאװצ א עכעלטע רָאנ ךעבענ
 ךָאד זיא רע .ןלײאוצ ךיז רערעזדווא זומ ,ךעלעמַאּפ ןיײג וצ ןעניגרַאּפ
 ,סעלָאּפ סקַאבָאר טנַאה רעד ןופ סױרַא רע טזָאל לָאמ טּפָא ןוא ,סעטנעפעג
 טזָאל ,רעביא טרעּפיה ,גנורפש ַא טוט רע ןוא ,ךיז טלַאה רע עכלעװ יב
 ,ןײג ןילַא טשינ ןפוא םושב ןעק רע לײװ :ךַאז עטייעצ יד ןוא .סױא
 'סיוא געמ רע סָאװ ןוא ןעגנירּפשרעבירַא געמ רע ןעװ ,טשינ רע טסײװ
 .ךירדמ ןיז ןגָאיוַָא ליו רע ןעװ ,סָאד ומסעז בױהנָא םייב דלַאב ןיוש .ןָאל
 טלײצרעד זדווא טָאה ןוא סײצ סימש ַא ןעגנַאגעג ןױש זיא ,קַאבָאר ,רע
 ןופ ןביהגָא יד ןגעט טא ןבײהנָא טריא א ךַארּפש רעשידײ רעד ןגעװ
 טגנירפש רעבײרש-לקיטרַאעידעּפָאלקיצנע רעזדנוא ןוא ,רומַארעמיל רעד
 עשידײ רעװ .סײצ:סגַאסענער רעד ן'א ןעוירעד ןסימ ןיא ןירַא םיִצולַּפ
 ןיז סטביײרש סָאװ ,סלָאּפ סָאד זיא העװ ןוא ?ךַארפש עשידיי סָאװ ?ךַארּפש
 סָאו סעװ רענעײל רעשיזױצנַארּפ רעד -- ?"שידיי גנַאל ןַא רוטַארעטיל
 ידנוא ?ןליֿפש-םירופ ערעזדנוא ןענעז וװ ןוא -- .ןסיװ טשיג לָאמגײק ןיוש
 {סוױזַא ָאטשינ --- ?גנוטכיד-סקלָאפ רעז

 עלַא ףױא ןױש טמָאל סָאװ ,לדרעּפ רעזדנוא ןופ טירמ רָאְּפ ַא ךָאו

 :סיִּפ ריפ
 -- "רעדליב'עזיר, ןוא "שיִנָאמ, ?ןבירשעג רע טסָאה סָאװ -- ץרפ

 ,"מיק ענעדלָאג, ןייֵק ָאטשיו ורָאּפרעד סעפע םיא ומ ײג ווא ףױש ןוא
 ןוא "עכעלמיטסקלָאּפ, ןייֵק ,"סרַאמ ןטלַא ןפױא טכַאעײב, ןײק ָאטשי

 רעזעיגילער,ג ַא ?ןרעּפלַאה .ל .מ זיא סָאװ --- ."ןסטכישעג עשידיסח} ןייֵה

 ץנעדנעט עכעלנע ןַא טָאה ןרעּפלַאה .ל .מ, :רעסעב ךָאג רעדָא !"רעטכיד
 לײװ) ןטעָאּפ ײװצ רָאג ןרעװ ןשטיװאר .מ ןופ --- ."דלעּפנעזָאר .מ יװ
 ןַא טא ײז ןופ רעגײט ןא (רעטרע ײװצ ףױא םיא ןגעװ טדער קַאבָאר

 "עג טרָאּפ זיא סָאװ ,קילַאיב ןעמוקעגניהַא זיא וװ ןוא -- !רעילַארטסיױא
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 שידיי עירע פמיא יד

 זיא ורָאװעג ןלַאּפרַאּפ רָאװעג טלַאּפרַאב -- ?טעָאּפ רעשידיי ַא ךױא שװ
 רעד ןוא קיריל רעשיזיוצנַארפ רעד ןגעש לשמל דער ײג) בײל ינַאמ ךױא
 ןוא ךָאג ןוא --- סירַאב יזיא ,קַאבלוק .מ ןלַאּפרַאּפ ,ןענעלרעװ טשיו ןָאמ
 ןילרעב א -- ?ןָאװעג ןריובעג רעגנַאמ זיא וטסנײמ וװ ןא -- ודָאו
 (**** (קַאבָאר .א .א קידלוש זיא ןײרג םעד ןיא)

 .רעמ טשיג ךיז טגיױל סע .לדרעפ סענופ ּפָארַא ײג ךיא ,ןױש גונעג
 .ןגערפ ךימ וטסעװ ?שיועשימעצ ןצנַאג םעד ןיא קידלוש זיא רעװ טא

 יז רע טָאה ,טעברַא ןא טלײטעגוצ םיא טָאה'מ .רבחמ רעטווא טשינ --
 עג טָאה רע .שינעמוקּפָא ןַא םיא רַאּפ ןעװעג טאיס ןוא ּפַאלּפַאכ טכַאמעג
 -- טכעלש רע זיא יצ ,טוג רע זיא יצ -- "טסעשודײד , ַא ןטײרגוצ טּפרַאד
 טרַא םע ןוא .טעברַא רעד ןפ ָאװעג רוטפ יבא .טשיו םיא טרַא סָאד
 .ןגָאמ םעד טכַאמ עילַאק ךיז ןלעװ רימ יצ ,טשינ ךיוא םיא

 יםעריד יד .הָקיֵע רעד ןוא גַאלרַאּפ רעד ,רימ ךיז טכַאד ,זיא קידלוש
 -סָארּפ םענײש ַא טזָאלעגסױרַא עקַאט טָאה יז .עידעּפָאלקיצנע רעד ןופ עיצ
 ,גרעב ענעדלָאג טגָאזעגוצ זדווא ןעמ טָאה טְסעֶּפְסָארּפ רעד ןיא א טקעפ
 ייד רעד רַאפ טא גנומעגרעטנוא עצנַאג יד זַא ,סױא ךיז טזָאל ןזָאל טא
 טעברַא יד רָאנ זַא ,ושפא טסוײמ וד ורָאװ .שינעמוקּפָא ןַא ןעװעג עיצקער
 ערעדנַא ,ןײג ?ןעמוקעגסױרַא טכעלש ױזַא זיא רוטַארעטיל רעזדנוא ןגעװ
 ןײלַא ךיא ןעוו א ,עיצקעריד רעד וצ תונעט טָאהעג ןױש ןבָאה "רעקלעפ,
 ןבָאה ,רערעדנַא ַא ןיא לָאמַא טעברַא רעד ןיא לָאמָא ,סוק ַא טּפַאנעג בָאה
 ןרעױּפַאק טלעטשעג רָאה יד רךימ ךיז

 א .עיצקעריד רעד ןגָאז טפרַאדעג ןעמ טלָאװ ,"עירעס ַאפ עיג עס,
 רעד טשינ ךיז טלָאװ רעשטײד ַא רעדָא גַאלרַאּפיעידעּפַאלקיצנע רעשילגנע
 לֶקיטְרַא םוצ ךײש סָאװש טא .טעברַא לקיטש ַאזַא טימ ןעמוקוצסױרַא טגעוװ
 ןכַאמ ןײלַא ךיז ןענעק רימ !ולסומ -- רוטַארעטיל רעשידי רעד ןגעוצ
 ײרָאטסיהרוטַארעטיל עטוג ענעגײא ערעזדווא ןבָאה רימ .טעברַא רעזדנוא
 ןקַאבָאר .א .א וצ ןדנָאװעג טשיו עיצקעריד יד ךיז טָאה סָאװרַאּפ) רעק
 .סעשטַאטרַאּפ ענעגײא ערעזדנוא ןבָאה רימ א (?ןילַא

 בָאה רֶקיֵע םעד זַא ,ךיא עז ,ריד ןפ ךימ ןגעזעג ךיא רעדײא רָאָנ
 ןָא ךיז טפור רע .טשיג סע סײװ ךיא ?רבחמ רעד זיא רעט ,ןסעגרַאּפ ךיא
 טסײה רע יצ ,טשינ סײװ ךיא רעבָא -- 'ןעדיופוצ דָאלְק , ןעמָאנ ַא טימ
 ךיוא רע סעװ יצ רָאֹנ ,ןעמָאנ רענעמונעגנָא ןַא רעכיז זיאיס .ױזַא עקַאט
 זַא ,ףָאה ךיא ?ריד וצ ןירב ןײמ ךָאנ םיִנָאזײסּפ םעד טָא ײב ןבײלב
 טשינ לָאמגײק ןץוש ךיז רע טעװ זדנוא ײב זַא ,זױא ףָאה ךיא ןוא ןינ
 .ןזײװַאב רעמ

 יג + +

 .ר.א.א --- '!ןָאקיסקעל סנעזײר ןמלז (+**
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 קַאב ָא ר .א .א

 רעד ןופ 2 דנַאב רעד טנַאה רעד וצ ןעמוקעג רימ זיא סָאװ רָאנ

 טָאה רַאיעלּפ ַאֹל עד עידעּפָאלקיסנא יד סָאװ ןרוטַארעטיל ןופ עטכישעג

 לטייז עטצעל סָאד .טלייצרעד טָאה סיקביר יו זיא סע ןוא ,ןבעגעגסורַא

 ,סיױרַא זיא ירָאטס ןיימ ןעוו ,1940 ךָאנ ןרָאי יד טלדנַאהַאב סָאװ 24 יד ןופ

 ןיימ טרעוו עיפַארגָאילביב רעצרוק רעד ןיא ץוח .סנגייא רעקינייוו-רעמ זיא

 ,טנָאמרעד טשינ ןעמָאנ

 יָאנ םעד ןבעגעגנָא סָאד זיא ךעלדנעטשרַאפ טשינ ךיוא זיא סָאװ

 לקיטרַא םענופ רבחמ רעד ןעוועג טלָאװ רע יװ ױזַא רעלדָא סורייס ןעמ

 -עלדַא .אידיּפָאלקײסנע שיאושוד רעד ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד רעביא

 .ללבב שיריי ןגעװ קיצניװ טסוװעג טָאה ןוא ,רָאטקַאדער ַא ןעוועג ןיא

 דָאילביב רעד ןיא טריטיצ ןעדירפוצ סָאװ ל?קיטרַא םעד ןופ רעביירש רעד

 רעמ טימ ןבירשעג סע טָאה סָאװ ,רעניו ָאעל ןעוועג רָאנ זיא עיפַארג

 .קירק טרעדנוהרָאיבלאה ַא יו

 טנָאקעג טָאה ןדירפוצ דָאלק סָאװ םעד טימ ןדירפוצ ןייז רעבָא ריִמָאל

 טעמכב ןוא ,רעשיכעשט רעד יוװ ץַאלּפ ליפ ױזַא ןבענּפָא רוטַארעטיל רעזדנוא

 'יל רעשידײ רעד ןופ עטכישעג ןיימס ביוא ןוא ,רעשינעד רעד יוװ ליפ ױזַא

 רעד סָאװ אחינ ןיוש רימ זיא ,ןעוועג םרוג ?ייט םוצ סע טָאה רוטַארעט

 ןעמענ וצ רעסעב ןיא לָאמַא .לַאירעטַאמ םעד טגרָאבעגסיױא טָאה רבחמ

 .עכעלטע ןופ רעדייא לַאוװק ןייא ןופ
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 רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש עלַאבָאלג ַא = שידיי

 דַאפ זיא םויק ריא ןֹוא רוטלוק רעשידיי רעד ןופ גנוצַאשּפָא רעד ןיא

 ,טרירָאנגיא רעדָא ןעזרַאפ רדסכ טרעוװ סָאװ ,טקנוּפ רעקיטכיװ רָאנ ַא ןַאר

 -עטיל ןוא ךַארּפש רעזדנוא ןופ רעטקַארַאכ רעלַאבָאלג רעד ןיא סָאד ןוא

 ,רוטַאר

 ןיא סָאװ אט :ןגערפ ןלעװ רענעייל ךס ַא זַא לוװ ץנַאג סייוו ךיא

 /ןיא סָאװרַאפ ?ןופרעד סױדַא זדנוא טמוק סָאװ ןוא ,םעד טימ סוחי רעד

 -ייא ,ץַאלּפ ןייא ףיוא ךיז רעטנוא טנורג ןטסעפ ַא ןבָאה וצ רעסעב טשינ

 םויק ןטימ רעכיז ןייז טשינ ןוא טלעוו רעד רעביא ןפרָאוװעצ ןייז וצ רעד

 ?טשינ ץעגרע ןיא

 זיא ןייַלַא טיײקלַאבָאיג יד (1 :סָאװ:טָא ןרעפטנע ןעמ ןָאק םעד ףיוא

 יליפא .רוטַארעטיל םוש ןיײק ןיא ןַארַאּפ טשינ זיא סָאװ ,טײקיטרַאגגײא ןַא

 ,גנושרָאפ רעכעלטפַאשנסיו ןופ םוידעמ רעד ןעוועג ךָאנ זיא ןיײטַאל ןעוו

 תמא .רוטַארעטיל רעשיניײטַאל רעד טימ טרעקעגנָא טשינ ךיז רעכיב יד ןבָאה

 םורד ,עידניא ןיא רעכיב עשילגנע סיױרַא ןעייג רעטציא ךָאנ וליפא זַא ,זיא

 -טיל ןוא עשיליוּפ סױרַא ןעייג עקירעמַא ןיא ןוא ;עילַארטסיױא ,עקירפַא

 ןייק טשינ טרָאפ זיא'ס רעבָא ,רעכיב עשיװַאנידנַאקס ןוא עשיניפ ,עשיוו

 ,סנטשרע .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ טיײקימוטעמוא רעד וצ ךיילגוצ

 ןָאילימ קיצנַאװצ ןַארַאפ ןענעז עקירעמַא ןיא ןוא) שטייד ןיא וליפא

 ליפ ױזַא סױרַא טשינ עקירעמַא ןיא לָאמנייק ןענעז (עקימַאטשּפָא-שטייד

 -ַארּפש-דמערפ ערעדנַא יד ןופ קידנדער טשינ ןיוש ,שידיי ףיוא יו רעכיב

 -ןגײא ןַא טגָאמרַאפ שידיי .עשידיי ץוח ,ןעלווָאט ןשיווצ סעבַאנסיוא עקיכ

 טײקטײרּפשעצ .ונימב-דח ַא רַאפ סע טכַאמ סָאװ ,פַאש ןופ טײקיטרַא

 .רעמ ןָא ךיז טעז סָאװ ,העּפשה רערעסערג ךרעדיפל ַא טימ לָאמעלַא טייג

 ןליפא ןעו זיא ,רָאנ טננענ ןייא ןיא קרָאי-וינ ןיא ןבעל ןלָאז ןדיא ןעוו

 "עג טשינ קורדנייא רעד טלָאװ ,סעקשַארומ יו ןעלביווש ןטרָאד ןלָאז ייז

 .ךעלדרעטיש וליפא ןעוו ,קרָאידוינ ץנַאג רעביא ןעניוװ ייז ןעוו יו ,אזַא ןעוו

 טפוד סָאװ ,שי ַא ןיוש זיא אפונ ךיז רַאפ טיקימוטעמוא עשידיי יד
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 עשידיא ןופ טייקיטרַאנגיא רעד טימ ךיז טרָאּפ ןוא ,סערעטניא סױרַא

 סע ןזַא ,טכַא ןיא טמענ עמ ןעוו .טײקטײרּפשעצ ןוא טייקטייזעצ --- קלאפ

 ןפַאשעג טשינ זיא סע וו ,ךעלייקקדרע ןפיוא רעדנעל קינייו ָאד ןענעז

 ןופ ?לרוג ןגעװו ןטכַארטרַאפ רעטייו ךיז ןעמ ןומ ,שידיי ףיוא ןרָאװעג

 טעוװ רע ןעוו ןרעדנווװ רשפא ךיז טעוו רענעייל רעד .דוטלוק רעזדנוא

 ,ןליוּפ ,דנַאלסור ןיא ץוח ,סױרַא ןענעז סעבַאגסיוא עשידיי זַא ןרעהרעד

 ןיא ךיוא דנַאלשטייד ןוא ךיירקנַארפ ,דנַאלננע ,עינעמור ,ךיירטסע ,עטיל

 -עשט ןוא עיקַאוװָאלס ,איװטַאל ,קרַאמנעד ןיא ,ץייווש רעד ןיא ,עילַאטיא

 ףיוא גנוטייצ ןייא סנטסקיצניוו סיױרַא זיא עינַאּפש ןיא וליפא ןוא .עיב

 עשיריי ןרָאװעג ןכירשעגנ זיא דנַאלניפ ןיא ןוא ,נירק-רענריב ןתעב שידיי

 דנַאלנכירג ןוא דנַאלריא ,דנַאלטָאש ןיא יצ רעכיז טשינ ןיב ךיא .עיזעָאפ

 ,דנַאלטָאש ןיא .ןכַאז:קורד עשידיי ןייק סױרַא טשינ ןענעז ןדעווש רעדָא

 ןיא ?לעיצעּפס ,שידיי ףיוא ןרָאװעג ןבירשעג ךס ַא זיא ,רעבָא ךיא סייוו

 .ןָאגזַאלנ

 -רַאכ ןוא ייכנאש ןיא סעבאגסיוא עשידיי ןופ ךדיא סייוו עיזַא עגונב

 ןעוועג ךיוא ןענעז ייקרעט ןוא עידניא ןיא זַא ןייז ןָאק סע רעבָא ,ןיב

 טשינ .ןדער וצ סָאװ ָאטשינ רָאנ ךָאד זיא ?ארשי ץרא ןופ ,ונ .עכלעזַא

 עשידיי ןעוועג ךיוא ןענעז םירצמ ןיא זַא טנעיילעג ךיא בָאה קירוצ גנַאל

 .ןכַאז-קורד

 -נוה טַאהעג רימ ןבָאה עקירעמַא:םורד ןוא -?ַארטנעצ -,ןופצ ןיא

 -ָאק ןוא עלישט ןיא וייפא .שידיי ףיוא ןטפירשטייצ ןוא רעכיב רעטרעד

 -רַא ןופ קידנדער טשינ ןיוש ,שידיי ףיוא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ַאיבמָאר

 ןױוש טָאה עילַארטסיױוא .ַאבוק ןוא עקיסקעמ ,ייוונורוא ,?יזַארב ,עניטנעג

 .רֶאי ןופ ךוב ןטסעב ןרַאפ רעביירש ןשידיי ַא ןרימערּפ וצ ןזיוװַאב וליפא

 -עמַא ןופצ ןיא זדנוא ףיוא יאולה ,ןינע רעשילרעטסיוא ןַא רָאנ זיא סָאד

 וצ סָאװ טשינ ךיוא ךיז ןבָאה רענַאקירּפַא-םורד יד .ןרָאװעג טגָאזעג עקיר

 .טייצ רעצרוק ַא ןופ ךשמ ןיא וטפיוא רעייז טימ ןעמעשי

 .טייקימוטעמוא ןוא טײטַאב רעד

 -ָאמ וצ רשפא רוטַארעטיל עשידיי יד זיא רעדנוזַאב דנַאל ןדעי ןיא

 סָאר ןוא ָאד ?סיב סָאד ףיונוצ טמענ עמ ןעוו רעבָא ,ּפַאנק רעדָא רענ

 וצ ןפָא ןגיוא יד ןטלַאהעג רימ ןטלָאװ .?סיש עלופ ַא טרעוו ןטרָאד ?פיב

 ןייק טשינ ,טייק ַא ןבָאה רימ זַא ,ןעזעננייא רימ ןטלָאװ ,וצ-טלעוו רעד
 -נָאק טנעגילעטניא רעכעלטנייוועג רעד סָאװ רעבָא זיא הרצ יד .עלעגניר

 ץזוח יוו טקנוּפ ,דנַאל םענעגייא ןייז ףיוא קוקסיוא ןצנַאג ןייז טרירטנעצ

 .טלעוו ןייק ָאטשינ רָאג זיא םעד
 ביוא זַא ,ןעניימ וצ הטונ ןעמ זיא ,עקירעמַא ןופצ ןיא ָאד סרעדנוזַאב
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 שידיי עירעּפמיא יד

 זעפָאה עלַא וצ ףיכ ַא ןוש זיא ,רעקירעדינ ןעייג שידיי ןופ סעיצקַא יד

 ידרָאַאק ןוא ןריטנעירָא וצ אדבוע יד ןבָאה ךעלטנגייא ,ָאד ,רימ .ןעגנונ

 .רימ ןלָאז רעדָא ,ןיילַא ןריציּפָא יד ןעוו רעבָא ,םיבושי ערעדנא עלא ןרינ

 סָאװ אט ,דחּכ ַאְיַא סורַא טזייו טנעמיגער רענוװַאלנ עמאס רעד ,ןגָאז

 -עג ןטסישואי עניה יד ןטלָאװ ןוא ?תולייח ערעדנַא יד ןגָאז ןיוש ןלָאז

 ןעיעג יאדווא ייז ןטלָאװ םיבושי ערעדנַא ןיא ךיז טוט סע סָאװ ,טסווװו

 -ַאב בושי ןכעלטיא ןופ ויטקעּפסרעּפ םעניא ןעזעג ..טומ ןרעסעב ַא ןיא

 ןטנָאזירָאה עטיירב יד ןיא רעבָא ,לקנוט דליב-שידיי סָאד זיא ,רעדנוז

 םָאװ ,רבדיםש ַא שידיי זיא רוטַארעטיל-טלעװ ַא ןוא ךַארּפש-טלעװ ַא ןופ

 .ן-וטַארעטיל ןוא ןכַארּפש ערעדנַא ןגעקטנַא ןעמעש טשינרָאג ךיז ףרַאד

 יימוטעמוא יד סָאװ העּפשה רעד ןגעוו ןרָאװעג טדערעג זיא רעירפ

 ךיא ליװ ָאד .רוטלוק רעניימעגלַא רעד ןופ ןעמַאר יד ןיא ?לכב טָאה טייק

 -?עזרעד ןופ סיױרַא טמוק סָאװ ,הלועפ ַא ךָאנ ףיוא ןכַאמ קיּפָאקוצ רעבָא

 .ןםייווצ ןפיוא בושי ןייא ןופ גנוקריוו יד זיא סָאד ןוא ,טייקימוטעמוא רעב

 ירַא ןופ ןטקודָאיּפ יד ןרימוס ןגעו רעמ טשינ ןיוש ךיז טלדנַאה ָאד

 יד ןגעװ רָאנ ,ךיירקנַארַפ ןוא דנַאלגנע ןופ רעדָא ,ליזַארב ןוא עניטנעג

 ָאד סעצָארּפ -עד .ןטייוצ ַא ןופ טמוקַאב בושי ןייא סָאװ ןעגנושירפּפָא

 לשמ ַא ןבעג ָאד לע ךיא .טייקיטייזנגעק רעד תמחמ ,רעשימַאניד ַא זיא

 רעד יו ,סייו יו עדוי ימ עקירפַא םורד זיא רימ רַאפ .אפוג ךיז ןופ

 ,ךיא ליפ ױזַא ,עֶקירּבַא םורד לַאנרושז רעד ןָא רעבָא רימ טמוק .זיא תמא

 ןוא ,ןטַאטש עטקיניירַאפ יד ןופ ץענערג רעד ייב שממ זיא דנַאֿל סָאד יו

 ,עניטנעגרַא ןופ ָאקװד ,לארשי-תנידמ ןופ טייק ענעדלָאג יד ןָא טמוק רעדיוװו

 -עג רַאפ רעטעלב רעדָא ךיירקנַארּפ ןופ רוָאליײרפ ,עקיסקעמ ןופ "סיורַאּפ,

 לייט ַא ןעוועג ןטלָאװ ייז יו ,טנעָאנ םיבושי יד טָא ןרעוו ,ןליוּפ ןופ עטכיש

 ,ךרדה תציפק רעלערוטלוק ןפורעגנָא ךיא טלָאװ סָאד טָא .עקירעמַא ןופצ ןופ

 דנַאלשידײ רָאנ ,ןצענערג ןייק ,ןעמי ןייק ןַארַאפ טשינ רעמ ןענעז סע ווװ

 ןשיוצ דנַאב רעד זַא רעשמ ךיז ןיב ךיא .עירָאטירעט עסיורג ןײא זיא

 .קסירוצ רָאי 1800 ערעסָאװ ַא טימ ַאזַא ןייז טזומעג טאה י"א ןוא ?בכ

 ,טלָאװ ,סעינָאלַאק עשידיי ערעדנוזַאב ןייק טַאהעג טשינ רימ ןטלָאװ

 ןוא ןיילַא ךיז ןופ ןרענרעד ךיז טזומעג עקיסקעמ עשידיי סָאד ,לשמ5

 !ענעבער ךיז טזומעג ןעמ טלָאװ ,"טרָאּפסקע  ףיוא ןבעגעג טשינרָאג ךיוא

 סע דלַאביװ .שרעדנַא זיא השעמ יד רעבָא ,תוחוכ ענעגייא יד טימ ןיולב

 "יירש ַא ,רעוט-רוטלוק ַא ,חילש ַא ,רענדער ַא עקירעמַא ןופצ ןופ טמוק

 ויולב רעמ טשינ ןיוש זיא'ס ןוא ,טבעלעגפיוא ןטרָאד טרעוװ ױזַא ,רעב

 טלעוו רעשידיי רעטיירב רעד ןופ וורענ ַא טימ עקיסקעמ רָאנ ,עקיסקעמ

 ?טשינ וו ןוא ,אבוק ,עילַארטסױא ,עקירּפַא םורד טימ ןיא עבלעז סָאד

 -רַא ןופ רעביירש ַא ןרָאפוצ טמוק קרָאידינ ןיא זדנוא ייב ןעוו וליפא

 סע זַא טליפ עמ ןוא ,ָאד ארגּפד אמוי ?לקיטש ַא ךיוא טרעוו ,עניטנעג
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 קא ב ָאר .א .א

 ...םזינַאנרַא ןניה םיצ ןענימַאטיוװ רעדָא טולב ?סיב ַא ןעמוקענוצ זיא

 ײןעכַארּפשנעבעג , ןייז ןיא ,סָאלק ץנייה טסינַאמרעג רעטסווװַאב רעד

 -נעצ רעקידנרינימָאד ןייק ןַארַאפ טשינ זיא סע סָאװ סָאד זַא ,ןָא טזייוו

 רַאפ הבוט ַא זיא ,ךיז רַאפ ןענעז םיבושי עלַא ןוא ,שידיי רַאפ רעט

 טשינ ןענעז ןוא ןטייקכעלגעמ עימָאנַאטױא ייז ןבָאה עַיַא םירָאוװ ,שידיי

 ןעועג טלָאװ סע יו ,הביבס רעדנַאנַא ןופ םיאנת ןייק וצ טצעוטנפיוא
 -הכולמ ַא ןופ קיגנעהּפָא ןעוועג ןטלָאװ סעינָאלַאק עקיזָאד יד ןעוו ,לַאפ רעד

 "ךניא יבנל ךַאז יד ּפֶא טצַאש נָאלָאליפ א יװ טזייווַאב סָאד .עלַארטנעצ

 ןבָאה סָאװ סרעוט-דוטלוק עקיטכיזצרוק לָאמטּפָא ,עטצענערגַאב ערעז

 סָאוו ןסיוו טשינ ןליוו ןוא ,ןַאקרַאּפ ַא טימ עינַאלַָאק רעייז טמַאצענמורַא

 .טייז רענעי ףיוא ךיז טוט'ס

 -עד רעביא תועיסנ ןכַאמ סָאװ עכלעזַא רָאנ זַא ךיא גָאז רַאפרעד

 ךרוד .ה .ד ,טַאגָארופ ךרדב ייס ,שממ לעוּפב ייס ,טלעוו רעשידיי רערָאג

 .דנוא ןיא סױרַא ןעייג סָאװ ,רעכיב ןוא ןלַאנרושז ,ןעגנוטייצ יד ןענעייל

 הנשה עקירעהעג ַא ןבָאה ןענָאק עכלעזַא רָאנ ,סעינָאלָאק עטײרּפשעצ ערעז

 טשינ ןלעװ עכלעזַא זַא ,ןריטנַארַאג ןָאק ךיא ןוא ,שידיי ןופ םויק ןנעוו

 ךיא טלָאװ סָאד טָא .ןעננומיטש:-שואי עקידנטלַאהנָא ןייק ןיא ןלַאפנירַא

 ערעודנוא ןיא םזימיסעּפ ןקידנסקַאװ םוצ הפורת עטסעב יד זיא טגָאזעג

 .ןזיירק-רוטלוק

 ןיא רָאטסַאפ רעקידװעטײטַאב ַא ןיא עיצַאקיומָאקרעטויא יד םֶא

 ןטייצ עקיטנייה עיצַאטרָאּפסנַארט עכיג יד ןוא ,ןבעל ןלערוטלוק רעזדנוא

 ,קרָאידוינ ןיא רעניטנענרַא ןַא זיא געט 4 ןיא .הלעמ עסיורג רָאנ ַא זיא

 הלועּפ עסיורג ַא טָאהעג ןבָאה ייוונורוא ,?יזַארב ,עקיסקעמ .טרעקרַאפ ןוא

 ןוא ,סרעכיידש ןוא סרענדער עטכַארבעגּפָארַא רעדָא עקידנרָאפכרוד יד ןופ

 -רַאפ ןרעו רעמ ץלַא ,םיבושי רעמ סָאװ ןיא ןכוזַאב עכלעזַא רעמ סָאװ

 יד ןרעו רעטנעענ ץלַא ,"שידייי טייק רעד ןיא ךעלעגניר יד טקיטסעפ

 .ערעדנַא יד וצ ענייא ןדנובענוצ סעינָאלַָאק עשידיי

 ןגָאלק וצ טייצ יד הריבע ןַא זיא'ס זַא ןקרעמנָא ךָאנ ָאד רימָאל

 דצמ ייס ,רוטארעטיל עשידיי יד ןפָארטעג טָאה סָאװ ,ןברוח ןסיורג ןפיוא

 סָאװ טשינ ךיוא ןיא ןליוּפ ,ָאי .דנַאלסור-טעווָאס דצמ ייס ,סיצַאנ יד

 זיא'ס סָאװ .שיטַאמעלבָארּפ טציא עגַאל יד ןיא ןלױּפ ענונב קָאמַא
 -נעצ עשידיי עסיורג עקילַאמַא יד זַא ןענַאקרעד וצ -- זיא רעכליב ךס ַא
 ,זייוולייט ןענעז ייז זַא ,ןרָאװעג ןטָארעגסיױא ןצנַאגניא טשינ ןענעז סרעט

 ןרעיו לָאמַא ןָאק עינָאלַאק ַא ,סעינָאלַָאק יד ןיא ןרָאװעג ןנָארטעגרעביא

 כָאװ רענעגַאטרַאק יד טימ ןעשעג ןיא סע יװ ,רעטנעצ רעד יוװ רעקרַאטש

 טעטש:טּפיוה יד ןודיצ ןוא רוצ תעב ,םיור טימ ןטלַאהעג המחלמ ןבָאה

 .ךעלטעטש עניילק ןרָאװעג ןענעז ,רעדנעלרעטומ רעיצינעפ יד ןופ

 -עס ,ןעניטשרוב ,ןקישטנַארָאה ןופ ןענַאמָאר יד ךָאנ ןעקנעב רימ
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 טידיי עירע פמיא יד

 ןופ -עדָא לסייוו ןופ ןטניו יד טימ טמעטָאעג ןבָאה סָאװ ,ןשטיווָאלַאנ

 ןלוּפ טלָאמעג רעגניז זדנוא ךָאד טָאה אפוג קרָאידוינ ןיא רעבָא ,ןעמעינ

 -רַאפ ןימ רעדנַאנַא ןבעגעג זדנוא טָאה קנורט ןוא עװנַאק רעסיורג ַא ףיוא

 טשינ ןעמונענמורַא טָאה ענַאקיש ןיא ידבל ןוא ,ןליוּפ ןופ ךיוא דליב קיב

 סָאד רענגרעב ץיעה טשינ ןעד טרעדליש עילַארטסיױא ןיא ןוא ,דנַאל ןייא

 עקיטולבלופ ַא עניטנעגרַא ןיא טשינ רימ ןבָאה יצ ןוא ?לטעטש עשיליוּפ

 ירעּפ חכמ זיא סָאו ןוא ?(ינטורקָא) סרעבעוו רעטולַאב ןופ גנוכיײרשַאב

 רעביא טשינ ייז ןבינ יצ ?לארשיזתנידמ ןיא ןסקופ ןוא ןיקסנילרעב ,ןווָאל

 ?ןטרָאד ןופ ןליימ רעטנזיוט קידנעניווװ ןיוש ,ןבעל שיריײ-שילוּפ קיטש ַא

 -וצ יד ןבָאה רימ סָאװ ,רעטעג יד וצ חבש ַא ןבעגּפָא ןפרַאד רימ

 -אלַאק-רוטלוק עשידריי ןפַאש וצ ןטייקכעלנעמ יד ןוא טייקיאייפ-גנוסַאּפ

 טא סָאװ ןוא ,םלועה:תוניּפ"עבראב ןעלצרָאו עיינ ןנָאלש וצ ןוא סעינ

 ןוא קלאפ ַא ןענעז רימ זַא ,תודע ןיוש טנָאז ןיילַא טקַאפ רעקיזָאד רעד

 -נַאנַא ,רעדנוזַאב דנַאל ןדעי ןיא ;רעקלעפ יד ןשיוװצ שַאמשימ ןייק טשינ

 עטסקיטליג יד זיא ןעגנופַאש יד ןופ טייקכעלטייהנייא יד ,האירב ןימ רעד

 .פ?ובלב םענופ גנונעקיײלּפָא

 -ידיי ףיוא קוק רעקידנעמענמורַאדץלַא ןַא רָאנ זַא ,זיא ?כה-ךס רעד

 רונש-טסעמ ַא ןבעג זדנוא ןָאק טלעוװ רעצנַאנ רעד רעביא ןעגנופַאש עש

 .ןינב םעד ןופ לקניוו ַא זיולב ןיא דנַאל ןייא .ענַאל יד ןצַאשזצּפָא ףיוא

 טשינ טעװ ,ךיז רַאּֿפ תבט' ןכַאמ לָאז עינָאלָאק-רוטלוק עשידיי עדעי ביוא

 סעּפע זיא ףיונוצ ךיז ןעמענ עִֶיַא ןעוו רעבָא ,ןעמוקוצרעכיא סָאװ טימ ןייז
 ַא רַאפ קיטיינ יױוזַא ןיא סָאװ םייחה-חור רעד ןפַאשעג טרעוװ ,שרעדנַא

 .ויטקעלַאק ןקיטסייג
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 ןוירב סנייטשנייא .ּפָארּפ * ת וע

 םעוו ןענייטשנייא .פָארּפ ןופ ןטלַאהרעד בָאה ךיא סָאװ לווירב ַא

 ןקידרעירפ םעד תמחמ סרעדנוזַאב, עיסוקסיד םושמ ןעמוק ץינוצ ָאד רימ

 .שידיי ןופ רעטקַארַאכ ןלַאבָאלג םעד ןגעוו ?טיּפַאק

 רָאנ טשינ ןעמונרַאפ ןיא ןייטשנייא טרעבלַא זַא ,רימ ןסייוו עֶלַא

 טלעוו יד סָאװ םינינע טימ רָאנ ,ןטעברַא עשיזיפ-שיטַאמעטַאמ ענייז טימ

 טייצ טָאה רע יצ טשינ סייו ךיא ןוא ,םיא ףיוא ןעננוווצעגפיוד-ַא טָאה

 רע טָאה ,לשמל טָא .ןָא םיא ןעמוק סָאװ ווירב עֶלַא ןענעייל וצ וליפא

 -על ַא ןטָארעג ןוא ןעגנוכוזרעטנוא עשיטילָאּפ יד ןגעוו טגָאזעגסױרַא ךיז

 -ירדו-תוריקח עשירָאטיזיװקניא יד ףיוא ןרעפטנע וצ טשינ טושּפ דער

 ןוא ווירב טימ גרעב םיא ףיוא ןָאטענ זָאל ַא ךיז ןבָאה סע ןוא ,תוש

 עלַא טריטקיד וליפא טְלָאװ דע ןעוו .ןעלקיטרַא-סננוטייצ ןוא םישודיּפ

 .עלַא ףיוא ןרעפטנע טנַאקעג טשינ ןפוא םושב דע טלָאװ ווירב

 רעווש ?סיב ַא זיא ןַאמסטּפַאשנסיוװ רעסיורג רעד זַא ןיא טקַאפ רעד

 וליפא רָאנ ,ץנעדנַאּפכערָאק ןופ קידנדער טשינ ןיוש ,רעדעפ דעד ףיוא

 ץִלַא .ךס ןייק ךרע יפל ןבירשעגנָא טשינ רע טָאה ןעלקיטרַא ןוא רעכיב

 עטסערג יד טכַאמעג טָאה סָאװ ?קיטרַא סָאד ןֹוא ,םוצמצב םיא ייב זיא

 טשינ טלַאה ךוב סעסוקינרעּפָאק טניז טפַאשנסיוװ רעד ןיא שינערעקרעביא

 .רעקיצניו רשפא ,ךעלטייז 30 ַא ןופ ,ךיז ןָאמרעד ךיא יו ,רעמ

 יאדווא רע זומ ןרָאי רע-70 יד ןיא טמוק שטנעמ רעשירעפעש ַא ןעוו

 ןוא ,םי ַא ןַארַאפ ןיא טעברַא םירָאװ ,ןטונימ יד טימ טנכערעגסיוא ןייז

 רָאג ןכלעזַא ףיוא ןעמ ןָאק ,ןבילברַאפ ךָאנ ןענעז סע געט ליפיוו סייוו רעוו

 ,רניירפ עטנעָאנ ענייז וליפא טשינ טרעפטנע רע ןעוו ,ןבָאה ?בירַאפ טשינ

 .םיא ףיוא תומוערת ןייק טשינ עקַאט ןבָאה ייז ןוא

 -נייא רימ זיא'ס תעב טכַארטעגרעביא טַאהעג ךיא בָאה ץלַא סָאד טָא

 -סיוא יד ןגעוו טלַאה רע סָאװ ,םלוע-ןואג רעזדנוא ייב ןגערפוצנָא ןלַאפעג

 טשינ סָאד ןיא טרעפטנעעג ףכית רימ טָאה רע ביוא .שידיי ןופ ןטכיז

 -עגנָא טָאה ןינע רעד תמחמ טושּפ רָאנ ,ןגעו דובכ ןיימ בכילוצ ןעוועג



 שידיי עירעּפמיא יד

 זיא שיטסימיטּפִא טשינ ןיא רע זַא (* .םיא ייב ענורטס עטרַאצ ַא טריד

 ערעזדנוא זַא ,קידרעפָאה ןייז רעקידנסיורד ַא ןָאק ייײזַא יו .ךַאז רעדנַאנַא

 רעד ףיא ןלירב עלעקנוט טימ ןקוק סרעיצרעד ןוא סרעביירש .ענענייא

 טשינ טיהעגּפָא גונעג שטָאכ זיא ןייטשנייא .ּפָארּפ רָאנ ;שידיי ןופ טפנוקוצ

 טנװַאהַאב טשינ ,רע טגָאז ,זיא רע .ןעגנורעלקרעד ערעכיז ןייק ןכַאס וצ

 זיא טָא ןוא .עקידקפס ַא זיולב גנוניימ ןייז זיא רַאפרעד ,םיטרּפ יד ןיא

 "ייא רעד טימ שטייד ףיוא ןבירשעג הליחתכל ,ווירב סנייטשנייא טדעכלא

 .טנַאה רענענ

444 754 1,444 ! 

6 4 1224 /4:,4 64 6/444 ) 6:4424- 0646 
 ;ע::/47 2542 646 4042: 2124:44/ :י454 על 6445: טיי

254 2.2644 , 
 גנוצעזרעביא

 בָאה ךיא .דוטַארעטיל עשידיי ענייפ ַא ןַארַאפ זיא'ס זַא סייוו ךיא

 טָאה ריא סָאװ ,עגַארפ רעד עגונב ןקירדוצסיוא ךיז טכער ןייק טשינ - בָא

 "דסכ ןבָאה קלָאפ רעזדנוא ןופ ךס ַא זַא ,רָאנ סייוו ךיא .טלעטשעג רימ

 -םיא ןכָאנ .הביבס רעד ןופ העּפשה רעד רעטנוא ךַארּפש רעייז ןטיבעג

 .83 ענײמ טנַאדַא ,רימ טימ ןבירשעגרעביא ךיז טָאה רױרפ ךױא (*

 בעפנָא ןײֵק םירָאװ ,רוטַארעטיל ןוא רוטלוק רעשידיײ רעד תבוטל ןעגנוימ

 .ןעװעג טשינ ךיא ןיב ,טסוװעג רע טָאה ,הטיש'רקיע ןײז ןופ רעג
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 קל אב ָאר .א .א

 ינָאק ַא ץעגרע ןַארַאפ םיוק זיא ןשטייד יד ןופ ךערברַאפ ןכעלביירשַאכ

 ךיז ןעמ לָאז יצ .ךַארּפשרעטומ יד זיא שידיי ווו ,עירָאטירעט עטרירטנעצ

 יצ ,ןעלטימ עכעלטסניק ךרוד ןבע5 םייב ךַארּפש ַא ןטלַאהוצפיוא ןערַאטס

 סָאװ ךַאז ַא זיא סָאד -- ערעפסידַארּפש ַא ןַא ךעלגעמ ללכבכ סָאד זיא

 .ןטּפשמ טשינ ןָאק ךיא

 .ןייטשנייא .א

 תועט רעטײרּפשרַאּפ ַא

 . ןקנַארפ .ּפָארּפ טימ ןפָארטעג רָארג ךיז ךיא בָאה ,גָאט ןרעדנַא ןפיוא

 ןרָאי טימ גָארּפ ןיא ערדעטַאק סנייטשנייא .ּפָארּפ ןעמונענרעביא טָאה סָאװ

 "יפ ןוא רעקיטַאמעטַאמ ַא ךיוא ,ךיז טייטשרַאפ זיא קנַארפ .פָארּפ .קירוצ

 "ימ דרַאכיר .ללכב טרימרָאפניא ךעלטנייועגמוא זיא רע רעבָא ,רעקיז

 (רָאפעּפָארּפ רעטנידעגסיוא) סוטירעמע ןרָאװעג סָאװ רָאנ זיא סָאװ ,סעז

 ןרַאפ ןקנַארּפ טכַארטַאב רע זַא ,טגָאזעג לָאמַא רימ טָאה ,דרַאװרַאה ןיא

 רָאנ טשינ ןיא אפוג סעזימ ןוא ,ןעק רע סָאװ ןשטנעמ ןטסטנעגילעטניא

 -ופ רענעק רעטסעב רעד ךיוא רָאנ ,ןפישטפול ףיוא החמומ רעטסערג רעד

 -עקליר רעצנַאג ַא ךיז טניפענ בוטש ןיא םיא ייב ןוא עקליר טעֶָאּפ םענ

 .(רָאי 70 וצ ,ןברָאטשעג קירוצ גנַאל טשינ זיא סעזימ) ייזומ

 ,טניירפ ןסיורג ןייז ןופ גנוניימ רעד וצ הטונ ןעוועג זיא קנַארפ .םָארּפ

 טליּפשעגסױא שידיי זיא עּפָאריײא ןיא זַא ,רע טגָאז ,טרפב ,ןייטשנייא

 טקירדרעטנוא ןצנַאגניא שידיי זיא ,טניימעג טָאה רע יו ,ןלוּפ ןיא ןוא

 ןעייג עינעמור ןיא ייס ,ןלױוּפ ןיא ייס זַא טרעלקעגפיוא םיא בָאה ךיא

 ןטפירשטייצ סױרַא ןעייג ןלױוּפ ןיא זַא ןוא ,ןטייקיטעט עשידיי ןָא ךָאנ

 םיא טָאה סָאד .גנורינער רעד ןופ טציטשעג טרעוו רוטלוק עשידיי יד ןוא

 םשינ ןבָאה עטרימרָאפניא רָאנ יד וליפא זַא ,טזייו סע רעבָא ,טשודיחעג

 .ייז רַאפ ןינע ןכעלטייו ַא ענונב ךיז טלדנַאה סע ןעוװ ,תועט ַא ןטלעז

 ַאטשרַאפ אמתסמ טיָאװ רע םגה ,שידיי ןייק טשינ טנעייל קנַארּפ ,פָארּפ

 יאדווא זומ ןייטשנייא .פָארּפ .שידיי ןיא סעומש ַא ןופ תיצמת םעד ןענ

 טשינ טלַאהנָא ןייק רָאג ןיוש טָאה שידיי זַא ,קודדנייא ןרעטנוא ןייז ךיוא

 דנַאלסור-טעװָאס ןיא וליפא זַא ךָאד ךיז רימ ןסיוורעד טציא ,עּפָאריײא ןיא

 םגה ,ךיוא ןעמ טָאה ןבירשעג וליפא ןא ,ןסַאנ יד ןיא שידיי טדערעג טרעוו

 .םירדח-ירדחכ

 טייריי ןָאק יצ :רעד זיא חוכיוו םענופ קָאװשט רעד ,ױזַא יצ ױזַא

 טדער עמ וו ,בושי רעטרירטנעצנָאק ַא ןַארַאפ זיא סע ביוא רָאנ ןעיידעג

 "עט יד ןייז ףרַאד טרירטנעצנַאק יװ :עגַארפ יד ָאד זיא ךיוא ?ךַארּפש יד

 ךָאנ טגנילק שידיי וװ ,ןטנגעג ןַארַאפ ןענעז רעדנעל ךס ַא ןיא ?עירָאטיר
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 שידיי עירע ֿפמיא ירד

 -ָאט ןיא ,לָאערטנָאמ ןיא ,ןילקורב ,;רובסמַאיליװ ןיא :;רעליימ עננוי ןיא

 ןיא ,(םירעש-האמ) םילשורי ןיא ,עניטנעגרַא ,עקיסקעמ ,געּפיניװ ,ָאטנָאר

 טרעוו סרעדער לָאצ יד תמא .עקירפַא ,גרובסענַאהָאי ןיא ןטננעג עסיוועג

 ןוא ,ןגייטש ןָא טביוה רוטלוק רעד רַאפ סערעטניא רעד רעבָא ,רעּפַאנק

 סעיצוטיטסניא עלערוטלוק ןוא ןלוש יד ןופ ףליח רעד טימ ,רַאפרעד

 יּפִא טשינ לָאמנייק ךעלטנגייא ןיא סָאװ) גנוגעװַאב ַא ןבעלפיוא ןעמ ןָאק
 -רַאפ טשינ ןָאק סָאװ ,השורי עקירָאי-טנזיױוט יד ןטלַאהוצנָא (ןברָאטשעג

 ימיסַא רעדָא -- שידיי רעדָא :טסייה סע .רערעדנַא ןייק ףיוא ןרעוו ןטיב

 ןלעו ךַארּפשירוטלוק רעזדנוא ןרעוו טשינ ןָאק שילגנע סָאװרַאפ .עיצַאל

 ,לטיּפַאק קידנעמוק ַא ןיא ןעז רימ

 טײקטײרּפשרַאפ עלַאבָאלג יד יצ ןטכַארטַאב ךָאנ רימ ןפרַאד טציא

 -רַאֿפ ַא ןוא עיצַאלימיסַא רעד ןצ לטימוגעק ַא לַאמַא טשינ זיא שידיי ןופ

 .שידיי ןופ עיצַארטנעצנַאק רעּפַאנק רער ןנעקטנַא גנוקיטיג

 עירָאטירעט ןוא ךַארּפש

 ןוא ,1980 ןיא ,ענליוו ןיא ןטלַאהעג בָאה ךיא סָאװ טַארעפער ַא ןיא

 טוװרּפעג ךיא בָאה ,טכַאנייב רעגייז ַא סנייא טקידנעעג ךיז טָאה סָאװ

 ןבָאה סָאו ,ןדיא יד יוװ ,קלָאפרעדנַאװ ַא ייב זַא ,קנַאדעג םעד ןעלקיווטנַא

 ךַאדּפש יד זיא ,עירָאטירעט רענעגייא ןַא ןָא םויק רעייז ןטלַאהוצנָא ןזיוװַאב

 יד זיא ייז רַאפ זַא ןוא ,עיראטירעט ַא ןופ קיגנעהּפָא טשינ ךיוא ערעייז

 .ןצענערג עשיטיִיאּפ ןייק טשינ טָאה סָאװ ,דנַאי קיטש סיורג ןייא טלעוו

 -נָאק ,עירָאטירעט ןופ ןעגנורעדָאפ יד ןריטנַאקסיד ןעמ ףרַאד רַאפרעד

 -וצ עַיַא ןייז ןטַײאװ ריס יפכ ןעלדנַאה ןוא טייקטכידעג טייקטרירטנעצ

 רעדָא ןַאב יד .העש ןופ עגַארפ ַא רָאנ זיא סע ןוא ,םוחה ןייא ןיא ןעמַאז

 | .ףיונוצ טיצ ןַאלּפָארע רעד

 טשינ בָאה ךיא ןוא רענַאטנַאּפס א ןעוועג זיא טַארעפער דעד יוװ ױזַא

 טיובעג בָאה ךיא ױזַא יו ןעקנעדעג טשינ ךיא ןָאק ,ןציטָאנ ןייק טַאהעג

 ַא יו רָאֿפ רימ טמוק ענליוו ןיא ךוזאב רעצנאג רעד ןוא ,תויאר יד
 ןופ םויק ןינע םוצ תוכיישב ןרעװו טרעיקַאב ףרַאד קנַאדעג רעד .םולח

 טשינ ןעמ ןעק ןדיא יד זַא ,החנה:רקיע רעד טיס ךיז טרָאּפ רע .שידיי

 ןפרַאד רַאפרעד ןוא .רעקלעפ ערעדנַא יװ רונש רעבלעז רעד טימ ןטסעמ

 -ָאנָאטױא ןַא ןָא זַא ,תויאר עכעלטנייוועג יד וצ דבעושמ ןייז טשינ רימ

 זַא ,ךיא טלַאה יאדווא .ךַארּפש רעדנוזַאב ןייק ןבעל טשינ ןָאק :.ושי ןעמ

 יו טקנוּפ ,ךיא ןוא ,דנַאל ןימ ַאזַא ןבָאה רימ ןעוו ןעוועג טלָאװ רעסעב

 .דנַאלסור ןוא ןליוּפ ןיא םיבושי ענעטינשרַאפ יד ףיוא ןרעיורט ,ערעדנַא

 .ןבעל סָאד ןבעגפיוא ןעמ ןומ רַאפרעד זַא ,טשינ רעכָא ךָאנ טסייה סָאד

 ןטייקכעלגעמ עלַא -ע טכוז טריזילַאדַאּפ יצ טלּפידקרַאפ טרעוו רענייא ןעִיו



 ק אב ַָא ר .א .א

 .טעברַא דעטריצודער רעד טימ ןריפוצנֶא םירבא ערעדנַא ןענרעלוצסיוא

 וצ ןַא םישוח עועדנַא יד ןביוה ,דנילב טרעוו רענייא ןעוו עבלעז סָאד

 לח ןענָאק טשינ עינָאלַאנַא עבלעז יד לָאז סָאװרַאפ .רעפרַאש ןרינָאיצקנופ

 ?וויטקעלָאק ַא ףיוא ןייז

 ,טייסכעלמעװקַאב רעקיצניװ ,גנוגנערטשנָא רעמ סע טניימ ךעלריטַאנ

 תניחבב זיא ,ןרעוװ טריפענסיוא טשינ ןָאק סָאד זַא ,ןגָאז וצ רעבָא ,המודכו

 1000/8 קיִנֲאֵל רעד ןיא טנכיײצַאב טרעוו סָאװ טנעמוגרַא ןטסוװַאב םעד

 הכמ רעזדנוא סָאד ךָאד ןיא ךעלטנגייא .ץורית רעליופ רעד , 0

 .גָאטליוװ ןיא ןבעל רימ ןוא ,טוג טייג סע תעב

 ןוא ,ָאצעמרעטניא ןַא יו ןעניר טנַאקעג טָאה ?לטיּפַאק עקיטציא סָאד

 רעד זַא ,טזייווַאב סע םירָאװ ,ביל זדנוא זיא גנוניימ עשיטּפעקס סנייטשנייא

 ענייז ייב ןייז קיספמ לָאז רע זַא ,שידיי וצ גנויצַאב גונעג טָאה ארדב-דח

 ױזַא יו ןזייוו ןוא ,ועמשמכ וטושּפ עקַאט ,םלוע ?לש ומורב םידמועה םירבד

 .קלָאפ רעזדנוא ןפָארטעג טָאה סָאװ ךָארב םעד ענונב טליפ'מ
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 סרעּפַאש ןופ טײטשַאב רוטלוק ַא

 ךס ַא .סקָאדַארַאּפ ַא סלייט ןוא םָאיסקא ןַא םיייט זיא לּפעק סָאר

 ,סרעפאש ןָא יאדוא ?שדחמ ָאד רע זיא סָאװ , :ןפורסיוא ןלעוו סרענעייל

 ןוא ,"רוטלוק ןייק ָאטשינ זיא סדרעקנעד ,סרעלטסניק ,סרעביירש .ה .ד

 םיננוקמ יד דצמ עסערּפ רעשידיי רעד ןיא ןעגנוריגַאער יד קילדעוו ,ךָאד

 .ןטנעמוסנַאק-סרענעייל ןופ טײטשַאבכ רוטלוק ַא זַא ,סיוא טמוק

 תמחמ ,תוסרוקיּפַא ?קיטש ַא זיא הטיש ןיימ זַא ,ךיא טלַאה רַאפרעד

 רעד טשינ ,?פט א רימ ייב ןענעז ,סרעמענּפָא ,סרעפיוק ,סרענעייל יד

 לבש רעד זיא רענעייל ןטנענילעטניא וליפא םייב ,ךיז טייטשרַאפ .רקיע

 תמחמ ,רוטַארעטיל ןייק ןעוועג טשינ טלָאװ סרענעייל יד ןָא זַא ,בייחמ

 ןוא ,ןענעייל םיא טעװו עמ יצ קידנסיו טשינ ןבירשעג סע טלָאװ רעוו

 ."הרות ןיא חמק ןיא םא, ללכ רעטלַא רעד קיטליג םיא טיול זיא רַאפרעד

 ,"רלַאװג ןעמ טיירש ,סרענעייל ?סיב ַא טרילרַאפ עסערּפ יד זַא ,דַאפרעד

 ."רעטנוא טייג דוטַארעטיל עשידיי יד

 ַא ןגָאז טלָאװ ךיא ,טייקטנכערעגסיוא עשיטַאבעלַאב ַא זיא סָאד

 -ערָאעט .רוטלוק רעד ןיא ןָא טשינ לָאטנייק ,טיינ סָאװ ,קוק רעשירהופ

 ןצנַאגניא ,ןיילַא סרעביירש ןופ ןײטשַאב רוטַארעטיל ַא ןָאל ,טדערעג שיט

 לֶָאו סע ןעוו ,הנרדפ עכיוה ַא ןכיירגרעד ןָאק טסנוק ןוא ,סרענעייל ןָא

 טשינ לָאז רענייק ןעו ןליפא ןוא ;דליב ןייא ןייק ןרעוו טפיוקרַאפ טשינ

 -ענ ץלַא ךָאנ טלָאװ ,רערליב סטדנארבמער יצ סלעַאּפַאד ןקוקנָא ןעוועג

 המ רמאת םאו, אישק יד ,יאדווא ,ונ .טסנוק-ײרעלַאמ א טריטסיזקע ןעוו

 טשינ ןעד רימ ןסייוו יצ רעבָא ,קרַאטש רעייז טנָאנעג עקַאט טלָאװ "?כאנ

 -ענסיוא טעמכ ןענעז סָאװ ,סרעקיזומ ,סרעלָאמ ,סרעביירש עסיודנ ןופ

 ןענָאילימ סָאװ ןטעברַא-רעטסיימ ןפַאשעג ךָאד ןוא ,רעגנוה ןופ ןעגנַאג

 זיא'ס ,רעמכָאנ .ייז ףיוא תורצוא ןבענוצסיוא טוהל ןעוועג רעטעּפש ןענעז

 -עמ ןעוועג ןענעז טיונ ןטילעג ןבָאה סָאװ סרעלטסניק יד זַא ,הרכבס ַא

 ןייג טשינ ליוו ךיא .סוסקול ןיא טבעלעג ןבָאה סָאװ יד יוװ ,טריריּפסניא

 רעדָא רעסעב רעביירש םעד זיא סרענעייל ןָא זַא ,ןגָאז וצ ףיוא טייוו ױזַא
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 קצב ָא ר .א .א

 ןעננערבוצסיורַא זיא ןווכמ ןיב ךיא סָאװ .רעטניזעג רוטַארעטיל רעד רַאפ

 ןיא תעב ,סרענעייל יד טימ ?ּפטמ טפָא וצ ןוא ליפ וצ ךיז ןענעז רימ זַא

 ,סרעפַאש יד ףיוא ּפָארט םעד ןנייל רימ ןפרַאד ןתמא רעד

 ױזַא יו :ענַארפ יד זיא ,החנה יד טָא ןעמעננָא ןלעוו רימ זַא טציא

 "ניו טציא רימ ןבָאה יצ ?טנייה סרעביירש עשידיי יד טימ רימ ןטלַאה

 ייב הפוקת ענעדלָאג יד ןעוועג זיא סָאװ ,1915 ןיא יװ סרעביירש רעקיצ

 -ּפִא עטלייצעג טיס ?טבעלענ ךָאנ ןבָאה תֹובָא יירד יד ןעוו ןוא ,זדנוא

 ,"ָאי, לוק ןייא טימ ןרעּפטנע סרעביירש ערעזדנוא וליפא ןלעוו סרעייטש

 טכוז עמ ןוא ,ןקורדניא ףיוא ךמוס ךיז זיא'ס יו טזייווַאב סָאד ןוא

 .ןטקַאֿפ יד ןיינרעד וצ טשינ

 טָאה ?ל"ז ווָאנבוד ןועמשכ לודג ונל ימ ?רעמ ריא טפרַאד סָאװ ,טָא

 -עטיל רעניילק ַא ןיא רשפא סיורנ זיא ץרפ זַא ,ןבירשעגנ לָאמַא רימ רע

 ןעװעג רע טלָאװ רוטַארעטיל רעדנַאנַא ןיא רעבָא ,עשידיי יד יו רוטַאר

 "'ש.א.ם, רעד ןיא עקַאט ךיא בָאה ווירב םעד טָא ףיוא .קיסעמלטימ ןיולב
 סיורג יו, ןעלקיטרא 2 טימ טרעפטנעענ ,קירוצ רָאי 20 ערעסָאו ַא טימ

 עשיריי רעטרעדנוה ןענעז םייצ רענעי טניז ?"רוטַארעטיל עשידיי יד זיא

 ,רעננוה ןופ ןעמוקעגמוא ןענעז ךס ַא ,ןרָאװעג טעגרהעגסיוא סרעביירש

 ליו .ןטיבעג ,ךיז טייטשרַאפ ,ךיז טָאה עגַאל עצנַאג יד ןוא ,טיײקנַארק

 לכה ךס םעיינ ַא ןכַאמ ןווורּפ ,ןרָאי עלַאפָארטסַאטַאק יד טָא ךָאנ ,ךיא

 .ךיז ייב ןלַאפעג לערוטלוק ןליפ וצ ךיז סָאװרַאפ רימ ןבָאה יצ ןעו ןוא

 ןכַאמ וצ טריבורּפ טשינ רענייק ךָאנ טָאה סייוו ךיא יװ םייוו ױזַא

 עמ סָאװ םעד ץוה .ךיוא גנירג טשינ יאדווא זיא'ס ןוא ,לכה ךס אזַא

 -ָאק עשידיי עלַא ןופ סעבַאנפיוא ענעדישרַאפ יד ןיא טנוװַאהַאב ןייז זומ

 ןינע םעד ןעייקעצ ךָאנ ןעמ ףרַאד ,טלעװו רערָאנ רעד רעכיא סעינָאל

 יד ןבעגנָא לָאז ךיא ןעו זַא ?יוװ סייו ךיא ןוא ,"רעביירש רעשידיי,

 -ייו ןופ יצ ן'ניווָארּפ רעד ןופ סדעביירש עשידיי רעטרעדנוה ןומ ןעמענ

 עטבלַאזעג ,עלעיציפָא ןופ רָאנ טלַאה סָאװ ,רעקיטירק ַא טעוװו ,תומוקמ עט
 ןופ ןעמענ ןענעז סָאד  :ןגָאז עלעכיימש-קזוח ַא טימ ,עקישזַאטס רעדָא

 -ָאפַארג ןענעז סָאד זַא ,ןעניפעננייא ןלעוו רעדיוו ערעדנַא ."הרוטפה רעד

 ךָארג זַא ,זָאידוק ןימ ַאזַא ךיז טפערט לָאמ ןייא טשינ .המודכו ,ןענַאמ

 -ַאב ןײלַא ןרעוו ,ןַאמָאפַארג ַא רַאפ םענעי ןוא םעד ןטכַארטַאב סָאװ יד

 ןרעכיז ַא ?סיב ַא ןיוש ןבָאה סָאװ ,ערעדנַא ןופ ןענַאמָאפַארג יוװ טנכייצ

 רֶאּפ ַא טימ טשרע סָאװ עכלעזַא זַא ,לָאמא ןייא ךיוא ךיז טינ סע .בצמ

 ןלעװ ,דומע ןשירעביירש םוצ ןזָאלעגוצ טשינ ייז ןעמ טָאה ,קירק רָאי

 -ָאק "ענעבירעגסיוא, טשינ ךָאנ ערעייז ןענעקרעדנָא טשינ ןפוא םושב

 ןוא רופ יד קידנפיולכַאנ ,סָאװ ,םענעי טימ השעמ יד יו ןזיא סע .סעגעל

 -ַאסַאּפ יד שטָאכ ,ןעמענפיורַא םיא לָאז עמ זַא ,קידנלעוּפ תורצ טימ םיוק

 ןפוא םושב טָאה כָאו ,רעד דָארג ןעוועג זיא ,טעשטרובעג ןבָאה ןרישז
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 שידיי עירעּפמיא יד

 ַא זיא סָאװ ןשטנעמ ןרעטלע ןַא ןעמענפיורַא לָאז עמ זַא ,טלָאװענ טשינ

 .ןֿפָאלעגנָא רעטעּפש ?סיב

 ָאר ןָאק ?רעביירש א ןרעוו וצ ןפורעגנָא יואר זיא רעוו :עגַארפ יד

 ןײרַא טשינ טייג ןינע רעקיזָאד רעד .תוכיראב ןרעו טלדנַאהַאב טשינ

 -וינ זַא טשינ טלַאה ךיא  .ננולדנַאהּפָא רעזדנוא ןופ ןעמַאר יד ןיא

 ,עילַארטסיױא ,עדַאנַאק ןיא עכלעזַא יו רעכעה ןעייטש סרעביירש רעקרָאי

 ַא ייב טלעטשעגנָא ןענעז סָאװ עכלעזַא ןַא ,רעדָא ,עקירפַא םורד רעדָא
 טשינ ןבָאה סָאװ ענעי תעב סרעביירש עת'מסא יד ןענעז גנוטייצ רעכעלגעט

 רעד טיול ןטסעמ לָאז עמ זא .הגרדמ רערעּפַאנק ַא ןופ ןענעז ןטסָאּפ ןייק
 רעטלַאװ זײרּפ-לעבַָאנ םעד ןבענ טפרַאדַאב ןעמ טלָאװ סרענעייל לָאצ

 ,ענַאידָארב ןימ ַא יװ זירַאּפ ןיא טבעל סָאװ ,רעלימ ירנעה תעב ,?עשטניוו

 ןעּפ ןיא טפאשרעדילגטימ ןיא ךיוא .רעביירש ןייק ןסייהעג טשינ טלָאװ

 .קהבומ ןמיס ןייק טשינ רימ ייב ןיידַאפ ץרּפ רעדָא בולק

 ךיז ןוא טנעמָאמ ןרַאפ "סינ עטרַאה , עכלעזא ןוָאלּפָא רימָאל ,ָאט

 טלעוו רעד ףיוא ָאד טראפ ןענעז סרעביירש עשיריי ליפיוו :ןגערפ עקַאט

 -צרָאו ענעבמעד יד ןענעז עינעמור ןוא דנַאלסור ןוא ןליוּפ ןיא ןעוו ,טציא
 ?ןרָאװענ ןסירענסיוא ןעל

 ןַא טצַאשענּפָא ךיא טלָאװ ,ןטַאטש עטקינײירַאֿפ יד טימ קידנבייהנָא

 ןענעז סָאו יד .סרעביירש עשידיי 800 ןוא 400 ןשיוצ ָאד ןענעז סע

 םיוא-גָאט ,ןיא-גָאט טעמכ ןעעז ייז סָאװ ןעמענ יד וצ זיולב טניוווענוצ

 ןלעװ ,ןַאגרָא-ײטרַאּפ רעייז רעדָא ,ןעגנוטייצ עכעלגעט עשידיי יד ןיא

 רעבָא בוא ..אסזוג ַא ןיא'ס זַא ןהנעט ןוא סעצײלּפ יד טימ ןשטעווק

 -ןולייצרעד ,ןעלקיטרַא יד רעביא ןעמענ יד ןֹופ המישר ַא ןכַאמ לָאז עמ

 -נוטייצ ןוא ןלַאנרושז רעקילדנעצ יד ןיא ןכַאז ערעדנַא רעדָא רעדיל ,ןעג

 יד וצ ןייז ףרצמ ייז ןוא ,דנַאל ןיא ןדנוא ייב סױרַא ןעייג סָאװ ,ןעג

 .דליב רעדנַאנַא ןעועג רָאנ רימ ןטלָאװ ,רעכיב ןופ םירבכחמ ןופ ןעמענ

 -ירעבעל 280 ַא ןלייצנָא ןעמ ןָאק ןיילַא ןילקורב ןוא קרָאי וינ ןיא

 רימֲאֹל טציא .טנכערַאב ויטַאװרעסנָאק ןיא סָאד .שידיי ןיא סרעביירש עק

 ,סעלעשזדנַא סָאל ,טעטש ערעדנַא ןארַאפ ןענעז סע זַא ןכעגרַאפ סשינ

 -עז ןייֵלַא סעלעשזדנַא סָאל ןיא .עגַאקיש ,עיפלעדַאליפ ,טיִארטעד ,ימַאימ

 ,רעסעב רעוו ,סרעביירש 40 א יו רעקיצניו טשינ אמתסמ ןַארַאפ ןענ

 -ָאלַאק רעביירש יד .תועדה ?כ7 ,ייז ןענעז סרעביירש רעבָא ,רעגרע רעוװ

 יליפא ,טנַאה רעד טימ ןכַאמקעװַא טשינ ךיוא ןעמ ןָאק עדירָאלּפ ןיא עינ

 -נכערעגסיוא ערעדנַא יד ןיא .טשינ ןטרָאד רעמ ךיז טניפעג ׁשַא םולש ןעו

 -עשזדנַא סָאל ןופ 40 יד ץוח ,40 םורַא ,ןעמַאזוצ ,ךיז ןעניפעג טעטש עט

 ,יסָאװלימ ,סיאול .טס ,דנַאלוװילק ,נרובסטיּפ ,ןָאטסָאב זיא וװ ,ונ .סעל

 23 ןופ טלייצ ייז ןופ עדעי סָאװ ,טעטש ערעדנַא ץוט ַא ןוא ןָאטננישַאוו

 םורַא טשינ ךיז ןעמ טקוק לָאמטּפָא ?ןשטנעמ-ןעּפ ןינמ ןבלַאה ַא זיב
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 קַאב ַָא ר .א .א

 ןכָאה ייז בױא טלָאמעי טשרע ןוא ,טיוט רעייז ךָאנ זיב עכלעזַא ףיוא

 וליפא רעדָא סרענעייל רעקרָאי-וינ יד ןופ ךס ַא ןעד ןבָאה ,ןבעל םייב

 טעברַא סָאװ שטנעמ .ַא ןַארַאפ ןיא עגַאקיש ןיא ןַא טסווועג סרעביירש

 ?ךַארּפש עשידיי יד ייס ,רוטַארעטיל עשידיי יד ייס ןרעכייראכ וצ ףיוא

 רעודנוא ןיא רעטקרעמַאבמוא רעקיצנייא רעד טשינ ןיא ןַאמכעלב ןוא

 "עג רימ ןטלָאװ .איבנ רעד עקַאט טגָאלק םעד ףיוא ןוא --- רוטַארעטיל

 םשינ ןעמ טלָאװ ןלָאּפָאנָאמ ןָא ןוא ךעלזיילק ןָא רוטַארעטיל ַא טָאה

 .שידיי ענונב סעיצַאמַאלקָארּפ-טיױט יד לָאמ ליפ ױזַא ןרעה טפרַאדַאב

 ינָאמ ןיא .סרעביירש 80 רעבירַא ןַארַאפ ןענעז ,רעדיוו ,עדַאנַאק ןיא

 .יז ןופ ,40 ערעקָאװ א ןענעכערסיוא טנָאקעג ךיא טלָאװ ןייֵלַא לַאערמ

 "יראטסיה ןטוג ַא ,גָאלָאקיזומ ַא ,ןטסיצילבוּפ ןטעֶאּפ ןטרָאד ןבָאה רימ

 ,ץכנַארָאט ןיא ךיוא רעבָא ,ןטסילַאנרושז טַאלנ ןוא ,סרעלייצרעד ,רעק

 עשידיי ךיז ןעניפעג ןָאדנַאל יװ לטעטש ַאזַא ןיא וליפא ןוא ,געּפיניױװ

 .המודכו ,שידיי ןופ סרעצעזרעביא ,סרעביירש

 סרעביירש 20 ַא רַאּפ ,ןקידניזרַאפ וצ טשינ ךיוא זיא עקיפקעמ ןיא

 עכעלטע ךָאנ ךיז ןעניפעג סע זַא ,רעכיז ןיב ךיא רעבָא ,ברע ךיא ןיב

 -ַאב עשידיי ריא סָאװ עקיפקעמ ביוא .ןעניז ןפיוא טשינ רימ ןעמוק סָאװ

 ןוא עכעלטע ןרעוויל ןָאק ,טנזיוט 90 ַא ןופ זיולב טײטשַאב גנורעקלעפ

 ױזַא טשינ ראג ןטלַאה רימ זַא סע טסייה ,סרעביירש עשידיי קיצנַאװצ

 180 ןבָאה טפרַאדַאב ןטַאטש עטקיניירַאפ יד ןטלָאװ ךרע יב .טכעלש

 8 ןופ רָאנ ,טנַאקַאב רעקיצניו רימ זיא אבוק ןגעוו .סרעביירש טנזיוט

 ןסרָאד ךיוא ןוא .ָאי ךיא סייוו ,שידיי ףיוא ןטרָאד ןביירש סָאװ ןדיי ןינמ

 .ןיירַאפ-רעביירש ַא ןַארַאפ זיא

 עשיריי טרעדנוה םורַא .טסוװַאב טוג זיא עיניטנעגרַא ןיא עּכש יד

 .טלעוו רעד רעביא ןעמָאנ ַא טימ לייט ,ןטרָאד ךיז ןעניפענ ןשטנעמ-ןעּפ

 יַארב עגונ ןיא סָאװ .ןיײרַאפ-ןטַארעטיל-גרעבמַָאנ םוצ ןרעהעג עלַא טשינ

 .ןייז ףרצמ ייז ןָאק עמ סָאװ םינינמ רָאּפ ַא ָאד ךיוא ןטרָאד ןענעז ,ליז

 רימַאל .עכעלטע טָאה עלישט וליפא ןוא ,יאווגורוא טימ זיא עבלעז סָאד

 .עקירעמַא-םורד ןיא 180 ףיוא ןייגנייא

 ,עּפָאריא ןיא ןבילברַאפ ךָאנ ןענעז סרעביירש עשיריי 129 םורַא

 ,דנַאלגנע ןיא 28 ַא ,ךיירקנַארפ ןיא קילדנעצ ריפ"יירד ַא טימ קידנבייהנא

 ָאד ןיא ןלוּפ ןיא ןוא .סנטצעל וויטקַא טשינ ייז ןענעז ןינמ ַא ץוח םנה

 .28 ַא יװ רעקיצניװ טשינ ןגָאז טלָאװ ךיא -- עּפורג-רעביירש עשּפיה ַא

 .ןדיי םנזיוט 2 ףיוא רעביירש ןייא סיוא טלַאפ סָאװ

 ינַאקס יד ןוא דנַאלשטייד ,ךיירטסע ,ץייווש ,עיגלעב ,דנַאלָאה ןיא
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 שידיי עירעּפמיא יד

 ןגעוו .םורַא ןוא םורַא םינינמ ייוצ ַא ןייז ןענַָאק רעדנעל עשיווטניד

 רימ ןעמוק רעטעלב ףוקיא יד .ענַאל יד רָאלק טטשינ טציא ןיא עינעמור

 רעד ןופ רעבָא .טרידיווקיל זיא לטעלכ סָאד זַא ךעלנעמ זיא ,ןָא טשינ

 עשידיי גונעג ןטרָאד ןַארַאפ ןענעז סע זַא ,ןעז וצ זיא טייקיטעט-רעטַאעט

 ךָאנ דנַאלסור ןיא ןבילבעג ןענעז סע סרעביירש עשידיי לפיוו .סרעכיירש

 טרעדנוה ןֹופ סנטסקיצניוו ןרעבָא ,רָאלק ןצנַאנניא טשינ זיא הטיחש רעד

 ןופ סיורַא ןלעוו ייז ןעוו שטָאכ ,רעכיכ יצ ןטיירג ייז ןוא ,ָאי רימ ןסייוו

 עכעלטע ןַארַאפ ךיוא ךיז טכַאד ןענעז עטיל ןיא .ןגָאז וצ רעווש זיא קורד

 .סרעביירש עשידיי

 ץנאנ עכעלטע ,עינַאלָאק:רעביירש ענייפ ַא ָאד ןיא עילַארטסיױוא ןיא

 -ענ ךיא טלָאװ ּפָאק ןפיוא קנעדענ ךיא סָאװ םעד ןופ .ןעמענ עטפוווַאב

 -י-ַארעטיל ערעסערג ַא ךָאנ .ןטרָאד סרעביירש עשידיי 1012 ַא טצַאש

 טנַאקעג ךיא טלָאװ זטרָאד .עקירפַא םודד ןיא ךיז טניפעג עינָאלָאק עש

 .זיירק-טלעוו רעזדנוא ןיא ןיירַא ןעיינ סָאו ןשטנעמ 20 ַא ןענעכערסיוא

 ןיוש ןָאט געדפ ַא לָאז עמ זַא .לארשי תנידמ וצ טציא רימ ןעמוק

 ןעניפעג סרעביירש עשידיי רעגייטש ַא ליפיוו רענעייל ןטנעגילעטניא ןַא

 ןָאטעג גָאז ַא ןוא טכַא-טעג טשינ ךס ןייק אמתסמ רע טלָאװ ,ןטרָאד ךיז

 טשינ ךיז ךיא טלָאװ ,ןגערפ רימ ייב לָאז עמ ןעוו .720 ַא סנטסכעה,

 רָאנ ,אמזוג ַא יו טגנילק סָאד סייוו ךיא .120 רעטנוא ןעגנידּפָא טזָאלעג

 טשינ לָאמנייק ךיז ןבָאה אפוג טרָא ןפיוא ןשטנעמ יד זַא ,ןייז ןָאק סע

 ,םעד ןופ טשינ ןיוש דער ךיא .תורישע רעייז ןגעוו ןובשח ןייק ןבעגעגּפָא

 .ךיוא שידיי ןביירש ןענָאק סרעביירש עשיאיירבעה יד ןופ ךס ַא סָאװ

 -ודג סָאװ יד ץוה .שידיי ףיוא ןביירש סָאװ יד טימ זיולב ךיז ןכער ךיא

 ָאד ןענעז ,טרָא ןפיוא ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ ענעדישרַאפ םורַא ךיז ןריּפ

 -גנע ףיוא טגָאז עמ יו ,סעסנַאל ירפ) ל?גייפ עיירפ ןענעז סָאװ ,רעקילדנעצ

 סע ,סעבַאגסיוא רענַאקירעמַא רַאפ ןעלקיטרַא רדסכ וצ ןקיש סָאװ ןוא (שיִל

 רעסיורג רעד רַאפ ךָאנ לאדשי ןץרא ןיא סרעביירש עשידיי ןעוועג ןענעז

 רעד ןֹופ רעביירש םינינמ עכעלטע ןעמוקענוצ ןענעז ייז וצ רעבָא ,הילע

 ךיוא ןיוש זיא סע .עקירעמַא ןופצ ןופ לסיב ַא וליפא ןוא חטילּפה תיראש

 שודיח רעקרַאטש ןייק ןייז טשינ ראג טעװ סע ןוא ,לארשידגנוי ַא ןַארַאפ

 ,סרעביירש עשידיי רֶאּֿב ַא ןסקַאװסיוא ןלעוװ אפוג סערבַאס יד ןופ ביוא

 .טגָאז זיוצנארפ רעד יו -- םיסנ ערעסערג ןעזעג ןיוש ןבָאה רימ
 ''(681'6 {סט)סטע5 1 1/0מ0981016 41 654 ןכס551016

 ןארַאפ ןיא טעטש ערעדנוזַאב ןיא לָאמַא ןֹוא דנַאל ןדעי ןיא טעמכ

 ,קידתילכת רָאנ טשינ רעדילגטימ יד טדניברַאפ סָאװ ,ןיירַאפ-רעביירש ַא

 שידיי ףיוא ןביירש סָאװ עלַא טשינ .ליצ ןקיטסייג א ךיוא טפַאש רָאנ

 ,תוהוכ ענענייא יד ןיא טדנעװעג ןזיא סע .םענרַאפ ןסיורג ןופ ןענעז

 -רושז רעמ ןרעוו ןפַאשעג ןלָאז .ןקורד וצ ןטייקכעלגעמ יד ןיא ךיוא רעבָא
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 ק אב ָא ר .א .א

 ןייק טלָאצעג טשינ טרעוו סע ןעוו וליפא ,סרעביירש רעמ ןייז ןלעו ,ןלַאנ

 ,סעיציזָאּפ יד ןקרַאטשרַאפ וצ ניצניוו יוזַא ךיז טרעדָאֿפ סע .רַארָאנָאה

 .ןעלטימ יד ּפֶא טעליוק שואי רעד רעבָא

 לבב סרעפַאש ןוא סרעיוב טנזיױט וצ טנָאנ טלייצ סָאװ ךַארּפש ַא

 סָאד יו רעבָא ,המשנ יד ןעיײּפשסיוא ןופ טייוו ךָאנ זיא ?ארשי תוצופת

 :טגָאז לטרעוו שילננע
 ף196 8 400 2 224 תבתמס 880 8220 2וזמ.

 ."ןעגנעה ןיוש םיא ןעמ געמ -- ער םש ַא טנוה ַא ףיוא סיוא טכַארט,

 טוג ַא טימ ןעמעוו ,ןביירש סָאװ יד ןקיטומרעד טשינ רימ ןלָאז סָאװרַאפ

 לָאמַא ןענָאמרעד טימ ןעמעוו ,סנייז ךוב א ןפיוק טיס ןעמעוװ ,טרָאװ

 .קורד ןיא

 ןיוש ןענעז סָאװ ,ןטסימיסעּפ ענערָאװשעג יד ןנערפ ךיא ליוו טציא

 עשידיי יד יצ :רוטלוק רעצנַאנ א ןופ זָאנ רעד וצ רעדעפ יד ןגיילוצוצ טיירג

 יד יצ ,1915 ןיא ןשטנעמ-ןעּפ טנזיוט וצ טנָאנ טאהעג טָאה רוטַארעטיל

 ,סעּפע ךָאנ ?רוטַארעטיל-טלעו ַא ןעוועג טלָאמעד זיא רוטַארעטיל עשידיי

 ,עכלעזַא רענניפ יד ףיוא ןלייצרעביא טנַאקעג ןעמ טָאה ןרָאי ענעי ןיא

 ןארַאפ ןענעז רעטציא .רעכיב קילדנעצ ַא ןופ שזַאטס ַא טאהעג ןבָאה סָאװ
 ןיא יצ .רעמ ןוא רעכיב ןעצ ןבענוצסיורַא ןזיוװַאב ןבָאה סָאװ ,טרעדנוה רשפא

 יד רבוג זיא ןוא רדסכ טסקַאװ רוטַארעטיל יד זַא זייווַאב ַא טשינ סָאד

 ?תועינמ עלעירעטַאמ יד ?נעוװ ןיא טניילעג ןרעוו סָאװ םילושכמ עלַא

 .ןריטנעמוגרַא וצ סָאװ ָאטשינ זיא תוכיא ןגעוו
 '46 ףט96סט5 תסמ 0152368מ0טו4/

 רַאפרעד רעבָא ,תֹובָא יד יו טלצרַאװרַאֿפ טשינ ןענעז ןענָאגיּפע יד

 רעד לָאמעלַא ךָאד ןיא ןעמעלַא ךָאנ ןוא ,טנייוצרַאפ רעמ ייז ןעגנעז

 -ניה ןיא רעט-9 רעד ןוא ,רעטשרע רעד יו בושה ױזַא טשינ רוד רעטיפ

 ,דומלתה ילעב יד טימ ןעוועגנ ךיוא זיא ױזַא ,ןטייווצ םעד יבנל קילעטשרעט
 ןגעוטסעדנופ ןיימ ךיא .םינואנ ,םיארובס ,םיארומא ,םיאנת יד ,לשמל

 ןיא ןכיילגרַאפ טנָאקעג ךיז טָאה ם"במר רעד רעדָא ,ןואנ הידעס ַא זַא

 ,םיאנת עטסערג יד טימ טייקיאייפ
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 רעלָאמש ןטלַאהעג טָאה (* שיאערבעה טימ

 סָאד טעז רע .םכח ַא רַאפ ךעלטנייוועג ךיז טלַאה טסימיסעּפ רעד

 סיוא טמוק ,ףוס ַא טמוק ץְלַא וצ יו יױזַא ןוא ,טשינ ןעעז ערעדנַא סָאװ

 .ןראפרעד רַאפ ךיז טלַאה טסימיסעּפ רעד ,טכערעג ןעוועג זיא רע זַא

 וי "דלוָאט ייא, ןייז טימ טיירג דימת זיא רע ,ןרַאנ טשינ ןעמ ןָאק םיא

 סרָאנ ַא ןיא טבעל טסימיטּפָא ןַא .(טגָאזעג ךָאד סָאד בָאה ךיא) "ואס

 ,שיטקַארּפמוא זיא רע .םיזוב ןיא ךעלעניופ ןייא ךיז טדער רע .ןדע ןג

 טסימיטּפָא ןַא רָאנ ןַא תמא ןיא ןנעווטסעדנופ .וו .ַא .א תומולח לעב ַא

 ןבָאה ךָאד ןעמ ןזומ ,ןפַאש וצ ידכ םירָאװ ,ןעגנערב דנַאטשוצ סעּפע ןָאק
 -ָאפ ףיוא טעז עמ ,רעבָא ביוא .ןריפסיוא טיינ עמ סָאװ םעד ןיא הנומא

 ּפַאלק ַא וליפא ךייש טשינ ךָאד ןיא ,ןרעו טשינרָאנ ןָאק סע זַא סיור

 ,רעגניפ ַא ןָא רענניפ ַא ןָאט

 ,טכַאלעגסיוא ןטסימיסעּפ יד ךיז ןבָאה ,ןרעלקסיוא עסיורג עֶלַא ןופ

 .ייז ןופ טכַאלעגסיוא ךיז טָאה'מ זַא ןעויטנ ןיא ףוס רעד ןוא

 ןבָאה ןעמ ףרַאד םעד וצ .גונעג טשינ רעבָא זיא :יילַא םזימיטּפָא

 -נוא ןפלעה ןוא לברַא יד ןרעשַאקרַאפ ןייֵלַא ןומ עמ ה .ד ,םזינימרעטעד

 .עטָאלב רעד ןיא ןקעטש ןעמ טביילב טינַא , או םעד ןּפוטשרעט

 עטכישעג יד יצ ?עי-ָאטסיה ןופ ןענרעלּפָא סעּפע רימ ןענָאק יצ

 סעּפע ביוא זַא ,רעבָא רימ ןסייוו ךַאז ןייא ,טשינ רגדָא רעביא ךיז טרזח

 -עג עבלעזיד זַא ןייז טלָאמעג ןָאק ,קירוצ ןרָאי טימ ןפערט טנָאקעג טָאה

 זיא'ס זַא ןעזנייא רימ ןפרַאד רעדיוו ןוא ,ןרזחרעביא ךיז לָאז שינעעש

 ךעלטנגייא .טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןיא ןתועט ןופ ןריטיפָארּפ וצ ךעלנעמ

 שטייד ןיא ןליפא .ןפרָאװטעגרעטנוא זיא שיאערבעה ןופ ה רעד (*

 -ןַארפ ןיא .ה ַא ןָא טרָאװ סָאד ןבירשעג ןעװעג קירוב גגַאל טשינ זיב זיא

 יא שינעילַאטיא ןץיט טשינ ,שיסור ןיט טשינ .רעזוטש ַא ח רעד זיק שיזיוצ

 ךיז רימ ןלָאז סָאװ רצ אט ,טשינ יאדטא חתירבע ןיא ווא ,ה ַא ןַארַאפ

 ?שידײ ןיא םעד טימ ןטלַאה
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 קא ב ָא ר .א .א

 .ץנעגילעטניא ןופ םצע רעד סָאד ךָאד זיא

 .עיצארטסוליא רעד וצ ןעמוק ןוא ןעיירב טשינ ל?יפוצ רימאַל

 יבא ימל ףורסיוא ןרעטיב םעד ןופ טרעהעג ןבָאה סרענעייל ךס ַא

 -ערבעה םעד ןופ יירשעגסיוא ןַא ןעוועג זיא סָאד זַא ןסייוו עלַא טשינ ?למע

 ענונב טקיטומטנַא קראטש ןעוװעג זיא סָאװ ןָאדרָאנ '? 'י טעָאּפ ןשיא

 םיא ייב ךיז טָאה לָאמ ןייא טשינ .קירוצ רָאי 78 םורַא טימ שיאערבעה

 ?למע יגא ימל ןנירשעגסיורַא

 רע טצפיז ,םירשי תכרב דיל ןייז ןיא

 םחצג דע יכוא תירבעל דבע

 יתרכמ תותימצל יב ישוח לכ סל

 הצבק ץיפמה ותמדט דבועבו

 יחרזפ יעורז שדק הדשב וכ

 יתיאר אל םילע חרפו ץיצ ךַא

 .יתילכ יחכ לבהל :רמואו

 ,עיבײא ףיוא ךיא ןיב שיאערבעה ןצ ףָאלקש ַא

 טפיוקרַאפ עגײמ םישוח עלַא ריא ךיא בָשה דימח ףיױא

 למיק טײרּפשרַאפ סָאװ רעטעברַאידרע ןַא יװ ןוא

 דךלעפ ןקילײה ןפױא טײרפשעצ העירז ןײמ ךיא בָּשה ױזַא

 ןיגפיוא ןעזעג ךיט בָאה ,טשיו טילב ןייק א םולב ןייֵל רעבָא

 .טדנעלרַאֿפ תוחכ יד טסיזמוא :רימ ךיא בָאה טגָאזעג ןוא

 -רעטיברַאפ רעמ טימ ךָאנ סױרַא רע טמוק ריש רעדנַאנַא ןיא ןוא
 | טייק

 תבגגתמ יִלֵא הרישה תב דוע

 תבחוכ יוימיו הגוה יִּבֹל דוע
 תחכשנ הּפשבו םיריש תבתוכ
 יופ חמגמו יצפח המ ,יעשי המ
 יש לכ רחבמ למע יגא ימל
 .תחוו הבוטמ ישפנ רסוחמו

 רימ וצ עזומ יד ןירַא לָאמַא ךיז טערנג ךַאנ

 טבײרטרַאפ טוַאה יד ןוט ןטכַארט טוט ץרטה סָטד וט

 רענעסעגרַאפ 8 ךַארּפש א ןיא -- רעדיל טבײרשרַאפ

 ךיב רעטסקיגיא ןײמ ,רעגטב ןײמ ,העושי ןײמ וי ןװ

 ןרָאי לסיב עטסעב ענײמ ךיא עװטערָאה ןעמעו רַאב

 .תחג ןפ ןוא סטוג ןופ טבױרַאב ,טױג ןיט
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 שידיי עירעּפמיא יר

 סרענעייל עטלייצעג ענייז וצ ךיז טדנעוו רע ןוא

 ?ןםיא עדי ימ ותודדוב סםיטט יה

 הגירמב סםיגשו ,םה ריעב דחא

 יגעידוי הזו ימ ,תודיחע טשוחי ימ יוה

 יוגה ןויצ יררושמב ןורחאה א? םא

 ,םיוורחא םיִארוקה םתא סג אל םא

 - - ךןענעז ײז וװ סײװ רע; !ןעגנַאו עטנלע ,ײװ

 .הנידמ ַא ןיא יײװצ ;טָאטש ַא ןיט רענײא

 ?ןסיװ ןוָאל רימ סָאד ןָאק רעװ ,טמוק רעטײװ סָאװ טריפש רצװ ,ײװ

 ?ןטעֶאפ סוויצ ופ רעטצעל רעד טשינ ךיא ןיב יצ

 ?סרענעײל עטצעל יד רָאג טשינ ריִא טײז יב

 טשינ רימ ןרעה יצ ?ןפורסיוא עטנַאקַאב ראג טשינ סָאד ןענעז יצ

 םענופ רעדניק יד זַא ןוא ,רענַאקיהָאס עטצעל יד ןענעז ריס זַא רדסכ

 .סירפ רעייז ןופ ןיוש , ורכנתי םהירועגמ םה זדנוא ךָאנ טמוק טָאװ רוד

 ."טרמערפרַאפ זדנוא ןופ ייז ןענעז טנגוי רעט

 יד .שיאערבעה ןנעוו קוק סנָאדרָאנ .9 .י רָאנ טשינ ןעוועג זיא סָאד

 וליפא ןוא טהנעטעג ױזַא ךיוא ןבָאה טייצ רענעי ןופ םיליכשמ רעטרעדנוה

 -עי-בעה עתמא ןַא ןעמוקענפיוא ןיוש זיא סע ןעוו ,רעטעּפש ןרָאי טימ

 -עג רַאפ ךַארּפש ַא ןעווענ שיאערבעה ץלַא ךָאנ זיא גנונעוַאב עשיטסיא

 זופ רעטעלב עשיאערבעה עֶלַא זַא (* זדנוא טלייצרעד ן'כ ןויצ ןב .עטלייצ
 רעשידיי ןייא ןופ שזַאריט םעד טָאהעג טשינ ןבָאה ןעמַאזוצ טייצ רענעי

 ,גנוטייצ

 ַא ןרעו םעוו שיאערבעה ןזַא ןגָאז ןעוועג ןענָאדרָאג לָאז עמ ןעוו

 ,שיאערבעה ןענרעל ךיז ןלעװו רעטנזיוט רעטרעדנוה זַא ,ךַארּפש הכולמ

 -דנעצ ַא ןוא םיא ךָאנ םיררושמ עשיאערבעה רעטרעדנוה ןייז ןלעװ סע זַא

 ַאזַא ןופ טכַאלעגסיוא רעטיב ךיז רע טלָאװ ,ןנייטשרעביא םיא ןלעוװו קיל

 זיא שידיי זַא שידיי ןגעוו ןטסימיסעּפ עקיטנייה טנָאז עמ ןעוו .תענושמ

 -ײדלַאװעג  ןעיירש ןוא ךיוא ךיז ייז ןכַאלעצ ,טליּפשענסיױא טשינ טייוו

 ,ךיז ייב רעכיז ױזַא סָאד ייז ןענעז ןענַאװ ןופ רעבָא ?!טסימיטּפָא רעק

 ?קיטליג ױזַא זיא גנונעכערסיוא רעייז זַא

 זיא ךיילגרַאפ ַא רַאפ סָאװ, טנָאז רעצימיא יװ ןיוש רעה ךיא רעבָא
 ןדיי ןוא ,ןפורעג ןוא טקעװעג טָאה סָאװ .עשיטסינויצ ַא ,גנוגעװַאב ַא

 .תונורכז עגײז ןיִא (*



 ק ַא ב ָא ר .א .א

 -עה טימ ןדיי יו סיוא ךיז ןבעל ייז ווו ךיז רַאפ דנַאל ַא ןעמוקַאב ןבָאה

 ."ךַארּפש רעייז יו שיאערב

 גנונעװַאב עשיטסישידיי ַא ןייז ךיוא ןָאק סע זַא ןיא רעפטנע רעד

 יד ןיא ?יפעג ןלַאנָאיצַאנ םעד ןקעוװ ךרוד רעדנווװ ןָאטפיוא ןָאק סָאװ

 סָאװ ןסיוו טשינ לָאמנייק ןענָאק רימ ןוא ,ךיז ןעניפעג רימ ווו רעדנעל

 ןברוח םעד קנַאדַא זיולב ןרָאװעג זיא לארשי .ןעננערבטימ ןָאק טייצ יד

 טלָאװ גנוגעוואב עשיטסינויצ יד .רוטלוק ריא םימ םייה רעטְלַא רעד ןופ

 ןרעוו ןָאילימ סקעז יד ןעוו ,גנונעװַאב ַא ןבילבעג ךיוא טציא טשרע ךָאנ

 וליפא ןוא ,סרעפלעהטימ ערעייז ןוא סיצַאנ יד ךרוד טקיטשעגסיוא טשינ

 יטַאּפמיס יד טקעוװרעד ןבָאה ןדיי ענעבילבענרעביא יד יוװ םעדכָאנ ןיוש

 !יוש -- ןעמענוצניירַא ייז וװ ןעוועג טשינ זיא סע ןוא ,טלעוו רעד ןופ

 ןבָאה טשינ ןלָאז ןריי זַא ייברעד ןטלַאהעג טָאה ,ןקילג ןביז עלַא יד ךָאנ

 סע יו ןעז וצ תונורכז סעיל עווגירט ןענעייל רָאנ ףרַאד עמ .דנַא? ןייק

 םלועה תומוא ידיסח רָאֹּפ ַא ךָאנ ןוא רע טשינ ןעוו ןוא .ןטלַאהעג טָאה

 ןַאמורט טנעדיזערּפ ןעוו ןוא ,עכַאטַאמוס ַא ןכַאמ ןעוועג טשינ ןטלָאװ

 סָאװ טימרעד לַאטיּפַאק ןגנָאלש ןליוו ןסור יד זַא טקעמשרעד טשינ טלָאװ

 -עזת ךיוא טציא ךָאנ טלָאו ,גנולייטעצ רעד ףיוא המכסה רעייז ןבינ ייז

 .ךַארּפש-דנַאל ַא יו עלעפייה ַא ןופ לַאעדיא ןַא רעמ ןעוועג שיאערב

 -נטנערטשנא עקיטלַאװעג טימ ,םיסנ טימ טסעמשעג ץלַא טָאה סָאד

 ,קרַאטש ןליוו ןשטנעמ זַא ןוא םיזעב ַא טסיש ל?ליוװ טָאג זַא .םידיחי ןופ ןעג

 .םיזעב ןייק וצ ןעמוקנָא טשינ ןפרַאד ןוא ןסקיב טימ ךיז ייז ןגרָאזַאב

 ןוא םיגיהנמ יד טשינ טָאה שיריי סָאװ זיא סָארדרַאפ רעסיורגנ רעד

 ןַארַאפ ןענעז סע ביוא ןוא ,תונברק ףיוא טיירג ןענעז סָאװ ןשטנעמ יד

 ;טסיאערבעה יד ייב ,רעדנעטש םוצ טזָאלעגוצ טשינרָאג ייז ןרעוו עכלעזַא

 -ַאב יד .ךַארּפש רעד עגונב ,קיטילָאּפ יװ לַאעדיא רעמ ןעוועג דימת זיא

 ןבָאה סָאװ ,םידיחי ןופ םזיטַאנַאפ םעד בילוצ ןזָאלבעצ ךיז טָאה גנוגעוו

 וליפא רעדָא ,סרעכַאמ-קזוח ,סרערעטיצ רַאפ ןקערשּפָא טזָאלעג טשינ ךיז

 : ,םירסומ

 ןוא ,שיאערבעה יו רעקידעבעל ןוא רערעכיז ץלַא ךָאנ זיא שידיי

 -ובג ןוא תונברק עסיורג יד ןופ טייצ יד ןעמוקעג טשינ ךָאנ זיא רשפא

 לָאמש רעייז ןטלַאה עקַאט הלילח לָאז סע ןעוו רעבָא ,םידיחי דצמ תור

 :ַאטַאלימיסַא יד ןופ וליפא ,קָלָאפ ןופ ןעגנירּפשסױרַא ןלעװ ,שידיי טימ

 .ןסיוועג עלַאנַאיצַאנ סָאד ןקעוופיוא ןלעוװ סָאװ תוחוכ עכלעזַא ,ןזיירק עשיר
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 ?טסימיטּפָא רעקידלַאװעג ַא טנעז ריא

 -ַּפִא רעקידלַאװעג ַא ןיב ךיא ןַא ,ןפורּפָא רימ וצ ןעגנַאגרעד ןענעז סע

 -- ןיב ךיא סָאװרַאפ ןרעלקרעד געוװ ןייא רַאפ ןיוש ךיא לע .טסימיט

 סָאד ןוא .ןוחטב-לעב ַא רָאנ טסימיטּפֶא רעקידלַאװעג ןייק טשינ רעכיז ,ונ

 ןופ תוכישח רעד ןגעװ לטיּפַאק םוצ ריפניירַא ןַא ןייז ךיוא ןיוש טעוו

 .שיריי

 זילַאנַא ןשיגָאלָאכיסּכ לקיטש ַא ןכַאמ וצ קיטיינ רעבָא זיא ?כ םדוק
 ןרעוו קיפיואנביוא סָאװ ,"טסימיסעּפ , ןוא "טסימיטּפָא , ןענימרעט יד ןופ

 ךיא טלַאה ,לשמל טָא .טצונאב טכעלש ןוא ןענַאטשרַאפ טכעלש טפָא ייז

 טנכערעג טְלָאװ ךיא ביוא ,היאר אהו .טסימיסעּפ רעד ןיב ךיא זַא רָאנ

 ןבענּפָא טפרַאדַאב טשינ ךָאד ךיא טלָאװ ,שידיי טימ הרושכ טייג ץלַא זא

 ןגיילרָאפ רעטעּפש ןוא ,ןעלקיטרַא הרדס רעגנַאל ַא ףיוא טייצ ליפ ױזַא

 ַא ןיב ךיא זַא .ענַאל יד ןרעסעברַאפ ֹוצ ױזַא יו ןוויטקעריד ןבעגנָא ןוא

 סָאד ןוא ,ןייז םיכסמ רשפא ךָאנ ךיא לעוװ טסימיסעּפ-יטנַא רעקידלַאװעג

 -נֶא רַאפ טנכעררַאֿפ ריס ייב זיא טסימיסעּפ םתס רעדעי סָאװ ,רַאפרעד

 וצ רוטּפ ידכ ,ןיימפ ַא טימ שיטסימיסעּפ רע זיא לָאמטּפָא ןוא ,קידתוירחא

 רע .ךיז עגונב טסימיטּפָא ןַא רע זיא ןתמא רעד ןיא .ךָאי ַא ןופ ןרעוו

 ןופ שאימ ךיז רע ןיא םיוק ,רעסעב ןבעל ךיז טעוו םיא זַא ,ןייא טעז

 .סעציילּפ יד ףיוא ברָאה םעד

 ןטסימיסעּפ - טייקכעלמעווקַאב

 ןבָאה ,סָאװ ןזיוצנַארפ יד ןעוועג ןענעז טינש םעד ןופ ןטסימיסעּפ

 יַּפִא ןוא ,ןלַאפַאב ייז ןענעז סיצַאנ יד יו ךיג ױזַא ןבענעגרעטנוא ךיו

 ןוא טולב ,סייווש ךרוד ןבָאה סָאװ ,רעדנעלגנע יד ןעוועג ןענעז ןטסימיט

 ןעועג ןענעז ןטסימיסעּפ .אנוש ןרעביא ןוחצנ ַא טקיטייוועגסיוא ןרערט
 ןבָאה ייז ןעװ ,ןטַאטש עטקיניירַאֿפ יד ןופ ןרידנַאמָאקטָאלּפ עכיוה יד

 ןופ ןבירטעג ,ןירַאמבוס רעד רעביא ןטעברַא-שרָאפ יד ןרעטש טריבורּפ



 ק אב אר .א .א

 -ידיי רעד ןעוועג ןיא טסימיטּפָא רעקידלַאװעג ַא ןוא ,עיגרענע רעשימָאטַא

 טָאה רַאפרעד ןוא ,טכַארבעג דנַאטשוצ ףיש ַאזַא טָאה סָאװ ,ןַאטיּפַאק רעש

 -דַא ןַא ןרעװו וצ טָאטשנָא טסניד ןוויטקַא ןופ ןעיצקירוצ ךיז טזומעג רע
 תויאר ךָאנ ןוא ךָאנ ןעגנערב טנַאקעג טלָאװ ךיא (* ,לודג דובכב לַארימ

 א ןיפ שטנעמ רעד ןזַא ,רעבָא זיא הרוש עטשרעטנוא יד .ןימ םעד ןופ

 ,טרָאװשטייט ַא ןיא ןָא ךיז טּפַאכ ןוא קינייװנסיוא ןופ רָאנ טעז רָאי ץנַאג

 יד ןעמ טייברַאפ םֹורַא ױזַא ןוא ,ןיימ ןרעפיט ַא טָאה טרָאו סָאד תעב

 .תורצוי

 ?קוק רעדנַאנַא ךיא בָאה סָאװרַאפ

 ,ןהנעט ןוא קידלודעגמוא ןרעוו יאדווא רעבָא ןלעװ ןטסישואי ערעזדנואו

 ,ָאבהל ףיוא םויק ַא טָאה שידיי זַא ןזיווַאב טשינ ץלא ךָאנ בָאה ךיא זַא
 -ַאק עקידרעירפ יד ןיא ,תמא .םעד ןגעק סעּפע זיא םלועה-רדס רעד זַא ןוא

 ןוא שיטערָאעט הטיש ןיימ ןדנירנַאב וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא ךעלטיפ

 -עג ךיז בָאה ךיא .טנַאקַאב קיצניװ ןענעז סָאװ ,ןטקַאפ לָאצ ַא טימ ךיוא
 -עבָא ,הגרדהב ןינע םעד ןעיובפיוא ןוא ,םַארנָארּפ םייב ןטלַאה טנכער

 יד ןבענ וצ ידכ ,דַאסַאפ םעד ןופ ?קיטש ַא ןקורסױרַא ?ייוורעד רימָאל

 רנַאטשוצ םעשעצרימ טעװ סָאװ ,חרזמ ןצנַאנ םעד ןופ העידי ַא סרענעייל

 .ךעלטיּפַאק עקידרעטייוו יד ןיא ןעמוקי

 יד ןלעװ טָא:טָא זַא ,ןדיירוצנייא ךיז וויאַאנ ױזַא טשינ ןיב ךיא

 -עדיוו ,םירָאװ .ןעװעקַאטָאּפ רימ ןלעװ ןוא ,םינימַאמ ןרעוו סרעקיטּפעקס

 ךיז טניול סָאװ וצ ָאט ,ןייז םייקמ ךָאד ןעמ זומ טביולג עמ ביוא ,לָאמַא

 טעװ סע ןוא ,רעטנוא טייג שידיי זַא רענרע ייז זיא סָאװ טימ ?ייז סע

 ,רעמַא ?רעגניפ ַא ןָא רעגניפ ַא ןָאט ּפַאלק ַא ןלָאז ייז זַא ,ןרעדָאפ טשינ ךיז

 טלעג ןוא טייצ ןבעגוצקעװַא ןרָאּפשרַאפ ייז ןלעוו ןטסימיסעּפ ןענעז ייז זַא

 .םיקסע עכלעזַא ןופ ןטלעז ךיוא טמוק דובכ .ךיוא ימ רשפא ךָאנ ןוא

 -שפא ?טכערעג ייז ןענעז רשפא ?טסייוו רעוו :טכַארט ַא ךיז טיג לָאמַא

 ,ןטעברַא עשינָאלָאכיסּפ יד ןיא רעמ ןָאטוצנירַא ךיז רעכיילג ןעוועג טלָאװ

 -עד טימ סָאװ ,םינינע עשידיי ץרַאק ַא ףיוא טייצ ןייק ןעלטב טשינ ןוא

 ךיז ףיא העש היח ןייק טשינ טביילב סע ןוא ,ךיז ייז ןסקאװעצ טייצ

 -ַאמ וצ ךיז רועיש רעד עקַאט זיא ?יפיוו .?טלעוו סטָאנ ףיוא ןשירפוצּפָא

 ַא ףיוא טגנערב ןוא ןטש דעד טדער ױזַא ?שינעקישנָא ןַא טימ ןרעט

 קוָאד ַא ,לָארימדַא ףליהעג ַא ןרָאװעג רעטעּפש זיא רעװָאקיר .ה (*

 ןיט ןפורעגסױרַא ןבָאה ולַאגרושז ןוט ןעגנוטיײיצ עסיורג יד סָאװ ,םשור םעד

 ןעמ עטקצַאצ ןירַאמבוס רעשימַאטא רעד טימ ווא ,קלָאפ ןשיװצ ןוא דנַאל

 . ןויײרק -גנוריגער יד ןיט ךיז
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 שידיי עירעּפמיא יד

 -ביירש םייב גנַאל-ןהעש ךָאנ ,טכַאנייב טעּפש --- תוקפס ןיא ןײרַא טּונימ

 .וירב רעקילדנעצ יףיוא קידנרעפטנע ,שיט

 עינלעב ןופ לַארטש ַא

 .ףיֹוא ךַאמ ךיא .עיגלעב ןופ לקעּפ ַא ןָא רימ טמוק ירפ רעד ןיא רָאנ

 ןיא סָאװ ,ארמג עבלעזיד עקַאט ,אמק אבב -- ארמנ עסיורג ַא זיא'ס

 יא ןַא עזרעד ךיא ןוא ,ריפניירַא ןשידומלת ןיימ ןופ בייהנֶא רעד ןעוועג

 םע טלָאװ .שידיי ןשירַארעטיל ץנַאג ַא ןיא ,שידיי ןיא עקַאט גנוצעזרעב

 ,עיניטנעגרַא רעדָא ,לארשי ,ןָאדנָאל ,קרָאי וינ ןופ טקודָארּפ ַא ןעוועג

 ןיא רָארג סָאװ טקַאפ רעד רעבָא ,דיירפ ַאזַא ןעוועג טשינ ךָאנ טלָאװ

 ןײלַא סָאד סָאװ ,תודוקנ טימ וליפא טקורדעג ןוא ןפַאשעג טרעוו ,?סירב

 "בוס טעברַא עשיטנַאגיג ןימ ַאזַא -- וטפיוא רעסיורג ראג ַא ןיוש ןיא

 ןָאק עמ ןַא ,לָאמ קירעביא ןַא טזייװַאב סע םירָאװ ,רָאג זיב ףיוא טרעט

 לקניוו םענעפרָאװרַאפ ןוא םענעסעגרַאפ ןכלעוו ןופ ןסיוו טשינ לָאמנייק

 ָאט ,עיגלעב ןיא ןפערט ןָאק סנױזַא ביוא .שידייפ הלצהו חוויר דומעי

 ןופ םישודיח עכלעזַא ךָאנ ףיוא ןטכיר טשינ ךיז דימ ןלָאז סָאװרַאפ

 ?שרעדנַא ץעגרע

 ,שידיי ףיוא ןבָאה רימ סָאװ עקיצנייא יד טשינ זיא אתכסמ יד ,בגא

 רעד רַאפ ןברָאטשעג זיא סָאװ ,דניקלַאז .רד .עטניינ רעדָא עטכַא יד רָאנ

 ;ילבב דומלת ןצנַאג םעד ןצעזרעביא וצ ןעמונעגרָאפ ותעשב ךיז טָאה ,טייצ

 ךילירד ברה .ןעגנערבוצסיורַא ןזיװַאב רע טָאה תותכסמ 4 ויולב רעבָא

 ,ריפ טשינ ביוא ,תותכסמ יירד טצעזעגרעביא ךיז טכוד טָאה .קרָאי וינ ןיא

 דא וצ ןזיװַאב טָאה גרעבנייוו .רד רענעברָאטשרַאפ-גנוי רעד ליפיוו ןוא

 ןייז ןיא .טנַאקַאב םשינ רימ ןזיא שידיי ןטנכייצענסיוא ןַא ןיא ןצעזרעב

 זיא תומה ךאלמ רעד זַא ,טסוװעג ןיוש רע טָאה רימ וצ ווירב ןטצעל

 ףיוא ךיוא הללק ערעטיב יד טרזחעגרעביא ךיז טָאה ױזַא .טנָאנ רָאג

 יו ,סרעשרָאפישידיי יד ףיוא רָאנ טשינ ,סרעצעזרעביא דומלת ערעזדנוא

 .לטיּפַאק קידרעירפ ַא ןיא ןזיוועגנָא ןיוש בָאה ךיא

 זיוה - לליה רעדרַאװרַאה ןיא ןסאלק עשיערבץעה ןוא עשידיי

 "נָא .םעד ףיוא ןלעטשּפֶָא ךיז טניול סע סָאװ טקַאפ ַא ךָאנ זיא טָא

 םימ ןריּפנָא ןעמוקעג זיא סָאװ ,יײבַאר דעננוי ַא ּפֶא ךימ טפור ,ןמז ביוה

 טלייצרעד ןוא טעטיסרעווינוא-דרַאװרַאה ןיא זיוה-לליה ןופ טעברַא רעד

 שידיי רַאפ סרוק ַא ףיוא ןטנעדוטס רעמ ןבירשרַאפ ךיז ןבָאה סע זַא ,רימ

 ןעוועג טלָאװ קירוצ רָאי עכעלטע טימ .שיערבעה רַאפ ןסרוק יד ףיוא יװ

 ןצנַאגניא רָאג ןעמ טנרעל זיוה-?ליה ןיא זַא ,ךיז ןסיוורעד וצ סעיינ עסיורג ַא
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 קַאב ָאר .א .א

 טנַאקעג טשינ ךיז בָאה ךיא יױזַא יו ןוא ,סרוס ןטשרע םעד ןגעוװ .שידיי

 ןדער וצ ןעמוקסיוא ךָאנ טעוװ ,טרעהעג םעד ןופ בָאה ךיא זַא ,ןרעדנוווּפָא

 .רעטעּפש

 ,השעמ יד ךעלביולנמוא ןעגנולקעג ,קידננָאז תמא םעד ,רימ טָאה סע

 רעד ךָאנ ,שיערבעה ןגעוװ ןזיירק:טנגוי יד ןיא ןעװענַאבַארַאב ןכָאנ זַא

 ןוא ?ארשי:תנידמ ןופ שזיטסערּפ ןטימ ןָא טייג סע סָאװו עדנַאנַאּפָארּפ

 וצ ןביילקסיוא ןטנעדוטס רעמ ןלָאז ,תולג ןופ "עיצַאדיװקיל , רעד טימ

 ,עגר רעד ףיוא ,טכודעג רימ ךיז טָאה סע .שיערבעה רעדייא שידיי ןענרעל

 טָאה טזָאלעגסיוא .טייצ רעמ ןבעג וצ ףיוא ןעיצוצ ךימ ןעמ ליוװ סָאד זַא

 ,ךיז ייב טרעלקסענ ךיא בָאה ,"ונ, .תמא ןעוועג זיא העידי יד זַא ךיז

 רימָאֹל ?ןטלַאהנֶא סרוק רעד טעװ ױזַא יו ;גנירנ זיא ךיז ןביירשרַאפ,

 ףוס םורַא ."עטשרע יד יו ןייז ןלעװו בוט-םוי געט ערערנַא יד יצ ןעז

 ,"ונ, .ןסרוק יד טימ וצ טייג סע ױזַא יו ,טנערפעגנָא ךיז ךיא בָאה יַאמ

 רעד ךיז טָאה סנעמַאזקע יד רַאּפ ןכָאװ רָאּפ ַא/ טרעפטנעעג ןעמ טָאה

 ןלַאפעצ ךיז ןענעז ןסַאלק עשיערבעה יד רעבָא ,ןזיילפיוא טזומעג סַאלק

 י-סױרַא םיא ייב ךיא בָאה ,רָאטקעריד:טּפיוה םעד קידנגענַאב ."רעירפ ךָאנ

 .לכה ךס ןקיבלעז םעד ןעמוקַאב

 -ָאלָאנכעט ןופ ןוא טעטיסרעווינוא-ןָאטסָאב ןופ זיוה-לליה ןיא ךיוא

 רַאפ יװ רעסערג שידיי דַאפ סערעטניא רעד ןעוועג זיא טוטיטסניא ןשינ

 רימ טָאה'מ רעבָא ,ןייז סרוג טנָאקעג טשינ סָאד בָאה ךיא .שיערבעה

 זיא שידיי זַא ןטנעדוטס יד ןליפ ,ןעמעלַאכָאנ זַא ,ןייטשרַאפ וצ ןבענענ

 -סיוא ךיז רעגנירג ךס ַא עקַאט זיא ןוא ,קלָאפ ןיא טלצרָאװ ,רעטנענ ייז

 םעּפע ןָאק ןעמ יצ ןטסימיסעּפ ענעריווושעג יד ךיא גערפ טציא .ןענרעלוצ

 "עפָאה ןגייל וצ טכער ַא בָאה ךיא יצ ןוא .ןטקַאפ יד טָא ןופ ןענרעלּפָא

 .ןייז ךירדמ קירעהעג יז לָאז ןעמ ביוא טרפב ,טננוי רעד ףיוא גנונ

 עילַאטיא ןופ השקב א

 סע .עילַאטיא ,ָאמרעלַאּפ ןופ ?טרַאק ַא ןעמוקעגנָא רימ זיא רעגנעל

 ןקישוצ טעוװ רע זַא ,וצ טגָאז רעביירש רעד .טפעלּפעג טושּפ ךימ טָאה

 םיא לָאז ןעמ זַא ,טעב ןוא דרַאװרַאה ןייק ןדי-בתכ עשידיי ןופ המישר ַא

 -ָאילביב רעד ןיא ךיז ןעניפעג סע ןדי-בתכ עשידיי ַארַאפ סָאװ ןסיוו ןזָאל

 טַאַאזעבלַאה רָאסעּפָארּפ ךיז טעמתה רעביירש רעד .דרַאװרַאה ןופ קעט

 רשפא ,סייוו רעוו .ריטסַאנָאמ רענישטוֿפַאק ַא ןיא ןייא םינּפה טייטש ןֹוא

 ןעק המשנ עשידיי ַא: לטרעוו סָאד ןענָאמרעד וצ רעדיו ָאד עקַאט ןיא

 ןַא ףיוא לטרעוו סָאד ןטסַאּפוצ ןעמ ןָאק רשפא ןוא ,"ןצַאשּפָא טשינ ןעמ

 יז ."ןצַאשּפָא טשינ ןעמ ןָאק שידיי ןופ המשנ יד, ,ונייהד ,ןפוא רעדנַא

 ףיוא טכירעג טשינ לָאמנייק רָאג ךיז טלָאװ ןעמ ווו ןטרָאד ןיירַא טגנירד

 ,םעד
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 שידיי עירצעפמיא ירד

 עמַארד עשידיי יד ןוא טנעדוטס רעידניא ןַא

 לעװ ,רומילח:-רדס ןפיוא ןסרוק יו ןטעטיסרעווינוא יד ןיא שידיי ןנעוו

 יטע ןפראונָא רָאנ ךיא ליוו לייוורעד .ןלייצרעד וצ ךס ַא ןבָאה ךָאנ ךיא

 ,ןלעװ עניילק יד ןזיולב ןענעז ייז .זיּפשרַָאפ ַא יו ןדָאזיּפע עטלייצענ עכעל

 .עילַאװכ ַא ןלעטשפיונוצ ייז ןלעוו ןעמַאזוצ סָאװ

 טלעטש ןוא ןַאמרעגנוי רעלעקנוט ַא רימ וצ ןײרַא טמוק לָאמנייא

 ,טוטיטסניא ןשיגָאלָאנכעט סטעסושטַאסַאמ ןופ טנעדוטס ַא יװ רָאפ ךיז

 רע ליוו ,עמַארד רעשידיי רעד רעביא (סיזעט) טָארעּפער ַא טביירש סָאװ

 זיא רע .עמארד רעשידיי רעד רעביא תורוקמ ףיוא ןעגנוזייוונַא דימ ןופ

 ליוו גנומיטש רעטקירדעג ַא ןיא ןוא ,טייצ רעטכעלש ַא ןיא ןעמוקעגנ דָארג

 רעבָא רימ זיא סע .רעכוזַאב ןטנַאקַאבמוא ןַא ןופ ןרעוו רוטּכ לָאמטּפָא ןעמ

 ךיא בָאה ָאד ןוא ,טמַאטש רע ןענַאװ ןופ ןָאט וצ גערפ ַא םיא ןלַאפעננייא

 ,עידניא ,ייבמָאב ןופ ןיא רע זַא ,םיא ןופ טסווװרעד ךיז

 ןץייז .ןרָאװעג ןריובעג ןטרָאד ןענעז ויתובא תובא ענייז ןוא

 "יח ןעמונעג ךיז בָאה ךיא .ןַאטסינַאגפַא ןיא ןריובעג זיא רעטומ

 ןיא טייו יױזַא ףיוא טריסערעטניארַאפ ןרָאװעג זיא רע ױזַא יו ,ןשוד

 עמַארד רעשידיי רעד ןיא זַא טרעלקרעד רע טָאה .עמארד רעשידיי רעד

 ייב זיא ןטכענרעייא .טנַאקַאב טשינ םיא זיא סָאװ סנױזַא סעּפע רע טכוז

 -סניא ןשיגָאלָאנכעט םענעי ןיא זיוה-לליה ןופ רָאטקעריד רעד ןעוועג רימ

 טנַאקַאב טוג זיא ןוא ןלַאנרושז עשידיי טנעייל סָאװ ,בר רעגניי ַא ,טוטיט

 טנוװֶא רענעי זַא טלייצרעד רימ רע טָאה ,רוטַארעטיל רעשדייי רעד טימ

 טָאה לביטש םעדיוב ןיימ ןיא טכַארברַאפ טָאה ...םייח רעגנוי רעד סָאװ

 ןעוועג זיא סיזעט ןייז ןוא ,שידיי ןופ דיסח ַא ןרעוו לָאז רע ןעוועג םרוג

 -סניא םעניא גנונעכייצסיוא ןַא ןפַאשעג םיא טָאה ןוא עטנכייצעגסיוא ןַא

 ,טוטיט

 סערעטניא רעלַאקָאל

 טימ לָאמ עכעלטע ןדער וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא ןָאפעלעט ןכרוד

 ַא ןיא ןוא ,שידיי ןיא טכָאקרַאפ ,םינּפה זיא סָאװו טסילַאנרושז ןגנוי ַא

 ןסרוק עשידיי ןריפוצכרוד טכוז ןוא גניר-רעטעברַא רענַָאטסָאב ןיא רעוט

 -יה ַא סָאװ ,טשודיחרַאפ ןעוועג ךיא ןיב תליחת .רָאנ ךיז טזָאל סע ווװ

 בָאה ,רעבָא ,רעטעּפש .שידיי ןופ רעננעהנָא אזא ןייז לָאז רענעריובעג

 ,םירק ןופ קַאזָאק רענעריובעג ַא זיא רעטָאפ ןייז זַא טסווורעד ךיז ךיא

 -ענוצ םויה דע ןבילבעג זיא ןוא שידיי ףיוא טרילימיסַא ךיז טָאה סָאוװ

 ןעניפעג טנגענמוא ןוא ןָאטסָאב ןיא זַא סיוא טזייו סע .שידיי וצ ןדנוב
 . ןוא ,שידיי תבוטל ןטקַא עסיוועג ןריפכרוד ןיוו סָאװ ,ןשטנעמ ךָאנ ךיז
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 קיַא ב אר .א .א

 ה .ד ,גניר רעטעברַא רעד .ןביירש וצ ןעמוקסיוא ךָאנ רימ טעוװ םעד ןגעוז

 ןטסישואי יו טשינ ןעלדנַאה קוק ןרעטייוו ַא ןבָאה סָאװ ,םידיחי ךעלטננייא

 יד טָאה ןָאטסָאב םירָאװ ,ןמיס רעטונג ַא ןיא סָאד ןוא ,טרּפ םעד טָא ןיא

 .-.רוטלוק רעשידיי ענונב הדירי ַא טכַאמעגכרוד רָאי קילדנעצ רֶאֹּפ עטצעל

 סע זַא העידי רעד טימ לטיּפַאק עקיטציא סָאד ןקידנערַאפ רימָאל

 ןטלַאה סָאװ ,סרעביירש ןוא רעוטירוטלוק לסיב שּפיה ַא ךָאנ ךיז ןעניפעג

 סָאװ עבלעזסָאד ןעעז ייז .טסימיטּפָא רעקידלַאװעג ַא ןיב ךיא זַא טשינ

 טָא .טציּפשעגנָא ןרעיוא יד ןוא ,ןפָא ןניוא יד ןטלַאה ייז תמחמ ,עז ךיא

 טפניקוצ רעד עגונב ןיב'כ, ,לשמל ,ינרַאשט ל?אינד דניירפ רימ טביירש

 ןופ טציילפראפ שממ רעווכ .ריא יו טקנוּפ טסימיטּפָא ןַא שידיי ןופ

 ןופ ןיוש ךיוא) לארשי תוצופת לכמ רעכיב ןוא ןלַאנרושז ,ןעגנוטייצ

 ינֹוא ןופ טייוו ךָאנ זיא טלעוו רעזדנוא ,טרָאװ ןייא טימ .(לארשי תנידמ

 ."גנַאגרעט

 ןעוו לָאמַא טימ ךיילגרַאפ ןיא ,ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ יד ןגעוו ,ָאי =
 רעבָא ,לטיּפַאק רערעדנוזַאב ַא קיטיינ ןיא ,קיטכיל ױזַא טניישעג טָאה ץלַא
 .שידיי ןופ תובישח רעד ןנעוו ןינע רעד ןעמוק זומ רעירפ
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 טקנוּפדנַאטש ןיימ ןגעק תונעט םיוא רעפטנע

 -- ןייז טלָאזעג טָאה "שידיי, הרדס רעד ןופ ?לטיּפַאק עקיטציא סָאד

 --- ,לָאמַא טימ ךיילגרַאפ ןיא זדנוא ייב ןטפירשטייצ עקיטנייה יד ןגעוו

 תיונעט ףיוא ןרעפטנע וצ ידכ ,עיסרוקסקע ?קיטש  ַא ןכַאמ זומ ךיא רעבָא

 -סָאמטַא עכעלטנייועג יד קידנענעק םירָאוו ,יקסניבושט .ב דניירפ ןופ

 יד ןיא ןעלבמָאב ךיז ןזומ תונעט עקיבלעז יד זַא ,רעכיז ךיא ןיב ,ערעפ

 א ןלעטשוצקעװַא ?כ םדוק קיטיינ זיא סע .ןטסישואי ךס ַא ןופ תוחומ

 -נקוק טשינ ןַא ,ןגָאז טשינ ןעמ לָאז סנטשרע ,חוכיוו ַא רַאפ סיזַאב ןימ

 רימ טוט ןוא -- געװ ןיימ רדסכ רימ ךיא יינ ,תויאר-ןנעק יד ףיוא קיד

 ןגיילוצ טשינ ןליוו תונעט-ילעב יד זַא ,טרעקרַאפ קיטנָאק זיא סע .סעּפע

 .סרעייז ייב ךיז ייז ןטלַאה רַאּפרעד ,ןענעייל םייב ּפָאק

 -ילפמָאק ןשיטַאמָאלּפיד ַא טימ דבכמ ךימ ןזיא יקסניבושט עגעלָאק

 תוחּפה ?כל ןוא טנַאסערעטניא ןענעז ןעלקיטרַא עניימ זַא ,ונייהד ,טנעמ

 ךיא .חבש ןכאווש ַאזַא טימ ןדירפוצ טשינ ךיז ?עטש ךיא ...טניימעג טוג

 -עז ןעלקיטרַא יד זַא ,ןטלַאה וצ ,טייקטביולעגנייא רעדָא ,הזעה יד בָאה

 טשינ גיוז ךיא זַא ןוא ,טריטנעמוקָאד קירעהעג ןוא טכַארטרַאפ סייוו ןענ

 תויאר עלַא יד טָא זַא ,טניימענ ץלַא ךיא בָאה .רעגניפ ןופ תורעשה ןייק

 טליפ סָאװ ,דַאשטישואי םעד ּפָאק ןופ ןגָאלשסױרַא ןלעוו ןריפסיוא ןוא

 -- לטרעװ עשילגנע סָאד זיא טכערעג םינּפחה רעבָא ,סַאנ עשידיי יד ןָא

 .העד רעגעגײא רעד ײב ץלַא ךיז ןטלַאה ,היאר רעד ןגעק זיא ןליו סעמעוװ יד

 ךָאד ןעמ זומ ןענווַאד רעבַא

 סָאװ ,רעטָאפ ןגעו עלהשעמ סעצרּפ ןיא טשינ סע טנַאמרעד יצ

 ןַא ,םיא ןזייװַאב וצ ףיוא טשינ טרעה ,ןוז ןטרעלקעגפיוא ןייז טרסומ

 ,ןָאט הליפת ןוא ןעקנַאד ןוא ןביול םיא ףרַאד עמ ,טָאנ ןעניד ףרַאד עמ

 וצ ןבעג ליװ ,רעבָא ,ןוז רעד .ןשטנעמ ןופ ןרעקּפָא ךיז רע טעװ טינַא

 ןייק וצ ןעמוקנָא טשינ ףרַאד טָאג יוו ַאזַא זַא ,רעטָאפ םעד ןייטשרַאפ

 ,ןצימיא רע טלָאװ יצ רעטָאפ םעד טגערפ רע .ןשינעביול ןוא ןשינעטעב
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 טביופ רענעי ןעוו וליפא ,ןפלָאהענסיורא טשינ הרצ תע ןַא ןיא זיא סָאװ

 דיא רעמורפ רעד טָאה ,ונ, .םיא רַאפ םיערוכ טשינ טלַאפ ןוא טשינ םיא

 -נערַאפ רע טָאה -- רעבָא ,ןוז ןיימפ טכערעג טסיב, ,ןעוועג הדומ עקַאט

 ."ךָאד ןעמ זומ ןענווַאד --- טקיד

 ןטקַאפ עניימ .טוג ןוא ליוװ ץֵלַא ךיז טכוד .סיוא ךיוא ָאד טמוק ױזַא

 -נוא ךָאד טייג שידיי רעבָא ,עטעדנירגַאב ןענעז תויאר יד ;עלעיַאר ןענעז

 שטנעמ ַא זַא ..רעטָאט ןייק ןוא אפור ןייק ןפלעה טשינ טעוװ סע ןוא רעט

 .ןטנעמוגרַא ןייק ךייש טשינ זיא ןייז שאימ ךיז ליוו

 ,ןבייהוצנא ווו ןסיוו וצ רעווש זיא ןיקסניבושט דניירפ ןדעפטנע םייב

 טימ ןגיל סָאװ ,רעכיב ןגעוו רע טרער טָא .תיבחב סיסו דכב חתפ תמחמ

 "'וערת רימ ףיוא רע טָאה טָא ןוא ,עדייבעג-"סָאיה , ןיא טקעדַאב ביוטש

 -ַארעטיל רעשידיי רעד וצ ןענַאמָאפַארג יד ףרצמ ןיב ךיא סָאװרַאפ ,תומ

 טשינ טעוו סע ."יירערָאנש עקידהזבנ ַא, ןָא ןריפ ייז זַא ,ךָאנ טרפב ,רוט

 דניירפ ןטכַאדבענפיוא רעזדנוא ןייגוצכָאנ יו ,הרירב רעדנַא ןייק ןייז

 .ןורחא ןורחא לעו ןושאר ןושאר לע ןרעפטנע ןוא יקפניבושט

 רעכיב עטרעגעלרַאפ ןגעוו
 -עק יד ןיא ץעגרע עטכױטשרַאפ , ןגיל סָאװ ,רעכיב עשידיי יד ענונב

 עגעלָאק ביוא ,זיא ,"ןעגנולדנַאהכוב יד ןיא רעדָא ,"סָאיה , ןופ ןרעל

 לעװ ,ןָאטסָאב ןייק ןרָאפ וצ ןעמוק ןוא ןייז חירטמ ךיז טעװ יקסניבושט

 -ניבנייא ןיא ,ןעגנולדנַאהכוב ןוא ,ןנַאלרַאֿפ עלַא ןיא זַא ,ןזייוו םיא ךיא

 ןגיפ (רעזייה-"שזדערָאטס ,) רעצעלּפ-רעגַאל ענעדישרַאפ ןיא ןוא ןעיירעד
 רע ןָאק ןטפעשעגירַאװקיטנַא רעקילדנעצ ןיא ןוא ,סענַאלפוא עצנַאג

 רָאנ וליפא ,ָאי .שוביש ַא רַאפ רעכיב ענייפ ליפיוו עדוי-ימ ןפיוקפיוא
 99 רַאפ ןגירק ןעמ ןָאק 96 טסָאקעג ןרָאיַארַאפ ןבָאה סָאװו רעכיב עיינ
 -נייא טזָאל עמריפ-ץיוװעשינַאמ יד רעדָא "סָאיה , רעד ביוא ,ָאברדַא .טנעס
 םירָאװו ,תוכז ַא ְךָאנ סָאד זיא ,רעכיב עטרעגלַאוװרַאפ עכלעזַא ןריטרַאוװק

 .טלעג-רעגַאל עטוג ןלָאצ ןעמ זומ רעכיב עשילגנע ייב
 ;גנַאנּפָא ןּפַאנק ַא ןבָאה רעכיב עשידיי זַא ,וליפא ןגָאז רימָאל ,רעדיוו

 ץנַאג סיױו ךיא ?רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ דלוש יד ןעד סָאד זיא יצ

 םעניא זַא ןוא ,טסייגירעמענרעטנוא רעד זדנוא ייב טלעפ סע זַא ,ליווװ

 -סיוא רימ טעװו סע .תונלטב ךס ַא טקעטש רעכיב עשידיי ןופ ףיוקרַאפ

 לעוװו ךיא ןעוו ,ןינע ןקיזָאד םעד ןגעו ?סיב שּפיה ַא ןלייצרעד ּוצ ןעמוק

 .שידיי ןיא יירענעלרַאפ רעד ןופ ,ענַאלרַאפ רעדָא ,עגַאל רעד וצ ןעמוקוצ

 -נוה ןליופ רענַאל-רעכיב סלעזיימ , ןיא ביוא זַא ,ןגָאז רָאנ ךיא ליוו ָאד

 יקסניבושט יו ,"רעכיב עלופטרעו טסרעסיוא רעטרעדנוה !וא רעטרעד

 טפָא .םיטַאבעלַאב יד ןופ -- הלווע עסיורג ַא סָאד זיא ,זדנוא טלייצרעד

 טשינרָאג ןסייו רימ ןוא רעכיב עשידיי עסיוועג טכיל טימ יִיו רימ ןכוז
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 שידיי עירעּפמיא ירד

 עסיורג וצ ַא טקורד עמ זַא ,ןייז ךיוא ןָאק סע .ייז וצ ןעמוקוצוצ ױזַא יו

 המ רעבָא ,טַארַאּפַא-ףיוקרַאפ רעזדנוא ןיא סעּפע טלעפ רעכיז .עגַאלפיוא

 -יל רעשידיי רעד טימ ןָאט וצ סע טָאה סָאװ ?ינס רה לצא הטימש ןינע

 "ימיא טעװ יצ ?םויק ריא טימ .טייקשירעפעש ריא טימ ,אפוג רוטַארעט

 ךס ַא ךיז ןרעגלַאװ סע תמחמ ,רעטנוא טייג ײרעֿלָאמ יד זַא ,ןגָאז רעצ

 ?ןעײרעלַאג יד ןופ ,ץעגרע ,רעלעק ַא ןיא רעדליב ענייפ

 סָאװ ,ןעינַאב ןָאשזד ןופ לכיב ַא רַאפ זַא ,טלייצרעד ךיא בָאה ןטלמונַא

 יב רעדרַאװרַאה טָאה ,דנַאלגנע ןיא ץעגרע ,קינטעמס ןפיוא ןנעלעג זיא

 עשילגנע ענעטלעז ךיוא זַא ןמיס ַא ךָאד זיא ,912,000 טלָאצַאב קעטָאילב

 ףיוא ןסטכעריפ עלַא יד טָא ןגעוו סנקירעביא .סױרַא ןעמ טפ-ַאו רעכיב

 ױזַא ןענעז ןטקַאפ יד ,םינּפא .ךס ַא ןבירשעג ןיוש ךיא בָאה ,טלעוו רעד

 רעכיב עשידיי דָאנ ןזַא ,קורדנייא רעטלַא רעד ןוא ,יינ ןוא טנַאקַאבמוא

 ררסכ זומ עמ זַא ,טצירקעגנייא ױזַא זיא ,סרעלעק יד ןיא ןעמ טניפעג

 םלוע רעזדנוא ןענַאװ זיב ,ןטקַאפ עקיבלעז יד ןרזחרעביא ןיא ןטלַאה

 רַאפ טלעװ יד טשינ ךָאנ ךיז טקע סע זַא ,ןּפַאכ ךיז טעוװו סרענעייל

 .שידיי

 ,ןזייוו םיא ךיא לעװ ןעגנולדנַאהכוב רעקילדנעצ ןיא :ךָאנ סרענעש

 ןעצ ֹוצ ךיז ןפיוקרַאפ ,ךעלקַאי עיינ ערעייז ןיא ךָאנ ,רעכיביןענַאמָאר יו

 ,ונ ,ונ !רעכיב עשידיי טימ ןפערט ןעוועג לָאז סָאד ןעוו .קיטש ַא טנעס

 סאד ךיז ןטלָאו רימ ;ןעגנורעלקרעד שואי ןוא סהכיא ןוא תוניק ליפיוו

 !טנעיילעגנַא

 "ןוחטב ןשיזיפַאטעמ , ןגעוו

 ענעיה ןוא "ןוחטב רעשיזיפַאטעמ , ןקורדסיוא יד יצ טשינ סייוו ךיא

 ענונב םזימיטּפָא ןוא תונשקע רעייז ןבעל ץנַאנ רעייז ןרימַאלקָארּפ סָאװ

 -עז -- סעלעיעלדץנַאלג עגעלָאק וצ טריסערדַא --- "שיריי ןופ םויק םעד

 ןקיבלעז ןופ ןענעז רימ יװ ױזַא ,יוו-ייס רָאנ ,רימ ןגעק טליצעג ךיוא ןענ

 "ןוחטב ןשיזיפַאטעמ , םעד טָא ףיוא ןלעטשּפָא ךיז ָאד ךיא ליוו ,רדח

 שואי רעד ןוא ,שיזיפַאטעמ שידיי ןופ םויק ןיא ןוחטב רעד זיא סָאװרַאפ

 ?שיטסילאער ױזַא

 רתוּפ רימ לָאז סרענעייל יד ןופ רענייא שטָאכ זַא ,עקַאט ליוװ ךיא

 זַא ךיז םכוד .חומ ןופ סױרַא טשינ רימ טייג סָאװ ,שינעטער יד טָא ןייז

 "ַאב טשינ ךיא ןָאק ןגעווטסעדנופ ,ּפָאק םענעבמעד ַאזַא טשינ בָאה ךיא

 .סרעביירש ןוא םסרעוט-רוטלוק וליפא ןופ לייט א ייב הריתס יד ןעמענ

 "םע עדעי ,סעבמָאביןעגָארדיה .ןוא-םָאטַא טימ ןדימַאריּפ וצ ןעמ טיירג טָא

 ,רָאנ לָאז .(רעטלעש) ץַאלּפ-ץוש ַא ףיוא לייפ ַא זדנוא טלטייט טירט עכעל

 זַא ,השח ַא ןרעו טײרּפשרַאפ ,עװקסָאמ ןיא רעדָא ןָאטננישַאװ ןיא רעדָא

 רעד וצ ףוס ַא ןיוש זיא ,ןריקַאטַא וצ תונכה טכַאמ דצ רערעדנַא רעד
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 .טשינ יצ ןבעל טעװ שידיי יצ ןרעּפמַא וצ ןרָאּפשרַאפ ךיז טעװ עמ .טלעוו

 "נופ .שטייד ןוא שילגנע יװ עטנסחי עבלעזיד ןייז טלָאמעי טעװ שידיי

 יד זַא ,ןוחטב ןשיזיפַאטעמ ןייק ןגעו טשינ ָאר ןעמ טרער ,ןגעווטסעד

 ןייז ךיז טוט יקסניבושט דניירפ וליפא .טלעוו ַא ןייז ךָאנ טעװ טלעוו

 "םויה ןייק ןעוװעג טשינ טלָאװ סע יװ ךיילג ,טריקיטירק ,טנעייל ,טעברַא

 .םלוע-תרה

 עניילק סָאד זיא טָא .ליּפשייב ןרעסעב ַא ןעמענ רימָאֹל ,רעמכָאנ

 ,רעבַארַא עכעלטנייפ ןָאילימ 20 א טימ ט?גנירעגמורַא ,לארשי ,עלהנידמ

 םידסח יד ּףיוא ןזיװעגנָא יז זיא טָא ןוא ,ריא ףיוא ןייצ יד ןפראש סָאװ

 יייא סָאװ ,ןָאטגנישַאו ןיא םיבידנ יד ןופ רקיעב ןוא ,"ֹונֲא; רעד ןופ

 יָאנָאקע יד זיא םעד ץוח .תושפנ תנכס זיא'ס ןוא ,ייז ןופ ענימ עמורק

 ןפיולעצ ענעמוקעגניירַא רעטנזיוט זַא ,קידלגיופ טשינ ױזַא עגַאל עשיט

 ,ופ קידנרער טשינ ןיוש ,גנורינער רעד ןופ ןתועט יד ןענָאק ךיוא .ךיז

 = הרצ רעלַאטַאפ ַא וצ ןעגנערב ,ןטסירָארעט יד ןופ םיעותעת םישעמ יד

 ןייק לָאז העש יד --- רעמָאט זַא ,םעד ןגעו טסעומשעגּפָא ןיוש ץְּלַא סָאד

 .ברעמ ןוא חרזמ ןשיװצ סיוטשנעמַאזוצ ַא וצ טמוק -- ןייז טשינ העש

 {טרָאד ןָאק לטניוו עדַאיל ַא ,ללכה .ֿפדניה-הרּפכ עטשרע סָאד לאיושי זיא

 "םיוא רעצימיא ךיז טגעוורעד יצ --- ןגעווטסעדנופ ןוא -- ןברוח ַא ןכַאמ

 .לארשי תנידמ ןופ םויק םעד עגונב "ןוחטב ןשיזיפַאטעמ, ַא ןפרַאוװוצ

 םשינ סנטסקיצניוו ,טשינ טקפס םזיאַאדושזד װִא ?יסנואק רעד וליפא

 .םויק ַא טָאה ?ארשי-תנידמ זַא ,איסהרפב

 ןייז ,ןבעל טעוװו שידיי זַא ,ןוחטב רעד כ?ָאז סָאװרַאפ ךיז טנערפ ַאט

 ןייק ףיוא ןזיוועגנָא טשינ רימ ןענעז ָאד תעב ,רעשיזיפַאטעמ זיולב  ַא

 ןוא ,םיאנוש עכעלרעסיוא ןייק טימ ןָאט וצ טשינ רימ ןבָאה ָאד ,םיבידנ

 רעזדנוא טימ ןייגוצנא ןרעוורַאפ טשינ זדנוא ןלעוו סיטרַאקקעמ יד וליפא

 -- ןליוו םענענייא רעזדנוא ןיא טדנעװעג ץֵלַא זיא ָאד .טעברַא-רוטלוק

 "רעד ןוא שידיי ןיא ןבעלוצסיוא ךיז -- ?סע ךיז טדנעװ ןעד סָאװ ןיא

 ,ךיא גערפ סָאװ רַאפ --- טסייג ןקיבלעזמעד ןיא רעדניק ערעזדנוא ןעיצ

 עגעלָאק זדנוא לָאז ,אברדַא ?רעשיזיפַאטעמ ַא ןוהטב רעד ָאד אקווד זיא

 .דײשַאב ַא ןבעג יקסניבושט

 םייקנכַָארקעצ ןוא תונשקע

 -ָארּפ סָאװ, קורדסיוא םעד ףיוא ןלעטשוצּפָא ךיז טרעוו זיא ךיוא

 םָאה רע יצ םזימיטּפָא ןוא תונשקע רעייז ןבעל ץנַאג רעייז ןרימַאלק

 טרימַאלקָארּפ רעװ .ךימ רעדָא ,סעלעיעליץנַאלג .פ ,העדדןב ןיימ טניימענ

 טסייה ,בייוו ןייז טימ גנַאל-ןרָאי טוג טבעפ רענייא ביוא ?תונשקע ָאד

 שידיי זַא ,טלַאה ךיא ביוא ?תונשקע ןייז טרימַאלקָארּפ רע זַא ,ןעד סע

 ,םנטסכעה ?תונשקע ןיימ רימַאלקַארּפ ךיא זַא סע טסייה ,רעטנוא טשינ טייג
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 שידריי עירעפמיא יו

 -עגסיואטשינ יד רימַאלקָארּפ ךיא זַא ,רימ ייב ןלעוּפ יקסניבושט .ב ןָאק

 רעייז ןוא סרעוט-רוטלוק ןענעז סָאװ ,יד ןופ טייקנכָארקעצ ןוא טײקנטלַאה

 ַאזַא טשינ טסישואי רעטרַאּפשעגנייא רעד זיַא יצ .ייברער טשינ זיא ץרַאה

 חוכ רעוויטיזַאּפ ַא זיא רעד סָאװ ,טשינ רעמ ?טסישידיי רעד יו ןשקע

 .טשינ ןצונ ןייק ראג טגנערב סָאװ ,טיטַאגעג סיואכרוד זיא רענעי ןוא

 -שואי סָאד קידלוש זיא שידיי ןופ הדירי רעד ןיא זַא ,רעכיז ןיב ךיא

 -סָאמטַא עצנַאנ יד טקריוװַאב ןוא קנערק עקיּפעשט ַא ןיא סָאװ ,ליפעג

 ןַא ןופ עיצקעיָארּפ ַא ןטלעז טשינ זיא ליפעג-שואי סָאד טָא ןוא ,רעפ

 םענופ הדלות א ךיוא טפָא ןוא ,גנורעטיבראפ רעכעלנעזרעּפ רעכעלרעניא

 .ןרָאי ערעטלע יד ףיוא רעכעלמעוװוקַאב ןוא רעקיאור ךיז ןבעל וצ רעגַאב

 וצ ."ּפָאק ןפיוא ךָאי ןייק ָאטשינ זיִא ,שידיי רַאפ םויק ןייק ָאטשינ זיא,

 ,עטסרעמ יד ןופ ויטקעּפסרעּפ עלאמש יד ֹוצ ךָאנ טמוק ןעמעלַא םעד

 טשינ ןסייוו ייז .שידיי טנעייל סָאװ ,םלוע ןטנעגילעטניא םענופ וליפא ,ָאי

 | ,רעטעלב עטענאיוװראפ יד רָאנ ןעעז ייז .ןעגננואילבכ יד ןופ

 ,םעד טימ טנכערעג קרַאטש יקסניבושט .ב ךיז טָאה ,תונעט ענייז ןיא

 ןוא ,ןענַאמָאפַארג ןוא סרעביירש עטכע ןשיווצ ןיחבמ טשינ ןיב ךיא סָאװ

 -ייק רעטנוא ,ויטַאטילַאװק ,זיא סָאװ ,םוכס א רימ ייב ךיז טמוקַאב סע

 ןיימ ,םינּפא רעבָא .ןעזעגסיורָאפ בָאה ךיא סָאו ,הנעט ַא ןיא סָאד .קיט

 ןרעקסוא ךיז ךיא ןומ ,טנרָאװַאב טשינ רָאג לייוורעד טָאה שינערָאװַאב

 -ַאהנ ַא ןיא רעװ, לטיּפַאק ןקידנעמוק ןיא ןינע ןקיטכיוו ןקיזָאד םעד וצ

 "?ןַאמָאפ

 -עטניארַאֿפ ךיז ןוא דניירפ ַא יװ טכַארטַאב ןיקסניבושט בָאה ךיא

 ןיא ,סעיצַאוניסניא טימ לַאּפנָא רעקיליווטומ ןייז רעבָא ,םיא טימ טריסער

 (אמזונ-רעטנוא) 61מ06:5181610601 טלּפעקַאב טָאה רע סָאװ ?קיטרַא ןייז
 ,םעד בילוצ אמתסמ ,דניירפ ַא ןייז וצ ןופ טייוו זיא רע זַא ,זייוַאב ַא זיא

 יד ףיוא טקעיָארּפםרח ןייז ןיא טכערעג ןבענעג טשינ םיא בָאה ךיא סָאװ

 טסייוו ,שילגנע ןיוש ןעק רע זַא ,בגא .ןענַאמָאפַארג רַאפ טכַארטַאב רע סָאװ
 . 2455899/ת2600 טרָאװ םעד ןופ ךיוא אמתסמ רע
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 שידיי םויק ןגעוו סרעגערפּפָא עניימ עלעגַארפ ַא

 ךיא לי ,ןעגנוטכַארטַאב עקידרעטייו יד וצ וצ טערט ךיא רעדייא

 -עז סָאװ ,עלַא יד וצ םדנעװעג ,אישק ַא טימ טקַארטנַא לקיטש א ןכַאמ

 רימת ןלעװ ןדיא זַא רעבָא ,שידיי ןופ טפנוקוצ רעד עגונב שיטּפעקס ןענ

 .טשינ קפס םוש ןייק ייז ייב זיַא ןייז

 סָאװ ןָאטנניסעלב (ידייל) ןיטשריפ רעד .ןנעו טלייצרעד טרעוו סע

 עלַא רַאפ םייה ןימ ַא ןעוועג זיא ,סואה רָאג ,ןָאדנָאל ןיא ץַאלַאּפ ריא

 סָאװ ,יאול ,קינעמילּפ סנָאעלָאּפַאנ םכותב ןוא ןטייקטמירַאב עטלגָאװרַאֿפ

 יז תעב זַא ,ןָארט ןטקידיײלענּפָא סרעטעפ ןייז ףיוא טעּפַאװקעג ךיז טָאה

 ,גנוצ ןוא ?כש ןפרַאש ריא טשינ לָאמנייק םגה ,הלודג ריא ןרָאלדַאפ טָאה

 רעד ןיא ,ףַארג ןשיזיוצנַארפ ַא טימ זירַאּפ ןיא ןעניוװו ןעמוקעג זיא ןוא

 ,רעסייק ַא ןעוועג עקַאט ןיוש ןיא טסַאנ-םַָאטש רעקילָאמַא ריא ןעוו טייצ

 יאול רָאנ ,עטבשות רעזירַאּפ ַא זיא יז זַא ,טסווועג ףיוה ןופ עלַא ןבָאה

 -נסיוו טשינ טכַאמעג ךיז טָאה ,טייקשירחא-רבד ןייז וצ יירטעג ,ןָאעלָאּפַאנ

 ךיז ייז ןבָאה לַאב ןקיטרַאסורג א ףיוא לָאמנייא רָאנ .קיד

 קינרעיִאמרַאד רענעזעועג ריא ןוא 4,םינּפ לא  םינּפ טנגעגַאב

 ידיל ןייס ,הֵא, ןפורעגּפָא טייהנגעלרַאפ ןיא לסיבַא ךיז טָאה

 .א,) ?"ריס ,וװ עמ "?זירַאּפ ןיא .גנַאל ךָאנ טביילב ריא !ןָאטגניסעלב

 עקיפַארט-ןייא יירד זיולב ןיא .טרעפטנעעגּפָא םיא יז טָאה ("?רַאה ,ריא

 סע ןוא ,הלשממ רעצנַאג ןייז ןופ ?כה ךס ַא טכַאמעג יז טָאה רעטרעוו

 טָאה ןענַאעלַאּפַאנ ןופ שרוי רעד זיב טרעיודעג גנַאל טשינ עקַאט טָאה

 -נַאנַא ןיא ץענרע ןרעגלַאװ ךיז ןוא דנַאלגנע ןייק ןפיולטנַא טזומעג רעדיוו

 .םייה רעכעלטשריפ רעד

 םויק ַא סעּפע טָאה שידיי יצ רימ ןגערפ סרעשטעווק-עציײלּפ יד ןעוו

 ,ונ, ןגערפ וצ ייז יו ךיא ליפ ,טלעוו רערָאג רעד ןיא ןוא עקירעמַא ןיא

 ןדנובעגוצ ,ךעלטנייועג ןענעז ייז יװ ױזַא ?"ןביילב ָאי ןלעװ ןדיא ןוא

 ,קלֶאה רעייז ןֹופ ףוס םעד ןעז טשינ ךָאד ןליוו ןוא עיצידַארט רעשידיא וצ
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 שידיי עירעּפמיא יד

 -שידיא ןופ םויק ןיא טייקרעכיז עקידלַאװעג ַא ןקירדסיוא יאדווא ייז ןלעוו

 .םוטנדיא רעדָא טייק

 תויאר עלַא יִד טֶא ?טייקרעכיז רעייז ךיז טמענ ןענַאװ ןופ רעבָא

 רוד רעיינ רעד ,סרענעייל ןייק ָאטשינ) שידיי ןנעקטנַא ןעגנערב ייז סָאװ

 טגניז ,רדסכ ךָאד רימ ןרעה (עירעפירעּפ יד רענעלק טרעוו סע ,טשינ ליוו

 ןופ םויק םעד עגונב ,ןרָאטַאלימיסַא ןופ ,ןביוהעגנָא ךיז טָאה תולג רעד

 .קְלֶאֹפ ןשידיא

 קירוצ רָאי טנזױט ייוצ ערעסָאװ ַא טימ ןַא ,רָאפ ךיז ?עטש ךיא

 ןטסילַאנָאיצַאנ ןוא ןרָאטַאלימיסַא יד ןשיװצ םיחוכיוו ןעמוקרָאפ ןנעלפ

 .ןפוא ןימ ַאזַא ףיוא

 ,קלָאפ שידיא ַא ןייז טעװ סע זַא ןטכיר ךיז ריא טנָאק ױזַא יו :.סַא

 ,ןטרָאד ?םילבב יד טימ טשימעגסיוא רעמ ןוא רעמ ץלא ןרעוו ייז ןעוו

 יד ביוא ,טבש ןימ ַא ןביילב רשפא ךָאנ ןָאק לארשי ץרא ןיא ,רשפא
 -רַאפ ןיוש ןבָאה ייז ווו ָאד רעבָא ,ןקיליטרַאפ עלַא טשינ ייז ןלעוו רעמיור

 ןענעז (ןקרוּפ םוקי ,שידק יו) תוליפת יד וליפא ןוא ,שיאערבעה ןסענ

 ןדיא יד זַא ,ןביולג וצ טסימיטּפִא רענדָאמ ַא ןייז ןעמ ףרַאד ,תימרא ןיא

 .םורַא רָאי טרעדנוה ןיא ןעיַאטס ןלעוו

 .ןטלַאהפיוא יאדווא ייז טע הבישי יד ,לוש יד ,הנומא יד ..צַאג

 ןבָאה דנַאל םענענייא רעייז ןיא ךָאד המ ?הנומא ,ךַאז ענייש א :..סא

 ךָאנ ןוא תרותשע ןופ ןטלַאהעג ןבָאה ןוא לעב וצ תוחבזמ טָאהעג ייז

 יד טימ ןבָאה הנותח ןלעװ ייז וו ,ָאד ןכש ?לכמ ָאט ,רעטעגּפָא עכלעזַא

 "יד טעמכ זיא ןדער ייז סָאװ ךַארּפש יד ווו ,דנַאל ןופ ןיז ןוא רעטכעט

 ױזַא ,ןדיא ערעזדנוא ןופ עדָאמ יד טרעװ לבב ןופ עדָאמ יד ןוא ,עבלעז

 -ורג יד ןוא ,ןעמענ עשיכירג ןוא עשילבב טימ וליפא ךיז ןפור ייז זַא

 ןיוש ןעמ טעװ ,דלַאב רלַאב זַא ױזַא ןעגנירדניירַא ןָא טבייה רוטלוק עשיכ

 יו ?סיבַא ךָאנ טגנילק סָאװ ,ך"נת ןופ ןושל םוגרת םעד ןטייברַאפ ןזומ

 .שיכירג ףיוא ,לַאניגירַא רעד

 יא א

 א

 "יג ךָאנ ,ןטערקעד סַאלעבַאזיא ךָאנ יו ,רעדיוו רָאפ ךיז לעטש ךיא

 טָאה סָאװ ,עיציזיווקניא רעד ןופ םישעמ עכעלרעדיוש יד ןוא עינַאּפש שור

 ןבָאר ,ןריטסיזקע וצ ידכ ןדמש וצ ךיז ןבירטעג ןדיא רעטנזיוט רעטרעדנוה

 -וידיא סָאד זַא ,ריפסיוא םוצ ןעמוק טזומעג רעעז-טפנוקוצ ערעכיז יד סָאד

 -יחש עקידרדסכ יד .םויק ףיוא טכיזסיוא םוש ןייק טשינ טָאה קלָאפ עש

 טשינ ךיוא ןדיא יד טָאה טסעּפ עצרַאװש יד ןוא -- תונירה ןוא תוט

 ןבָאה תוביס ךָאנ ןוא עיצַאלימיסַא עקידהרירב-תיל יד -- טעװענַאשעג

 טכיירגרעד םיוק טָאה קירוצ ראי 800 ַא טימ ןדיא לָאצ יד זַא ןעוועג םרונ
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 קא ב ָא ר .א .א

 רעכָא ,םיױג יד ןופ ןדיא יד ןעמַאצּפָא טנַאקעג טָאה ָאטעג יד .ןָאילימ ַא

 ,טנייה םַאצ -- זיא ,רעניוונייא יד סיוא זייוכעלסיב ןברַאטש סע זַא

 טציא ָאט ,העושי יד ןעוועג סָאד זיא ָאטעג יד ביוא רעדיוו !ןגרָאמ םַאצ

 ,הנעט יד לח רעדיוו ןיוש ךָאד ןיא ,סָאטעג ןייק ָאטשינ ןענעז סע ןַא

 ןלעוו ןוא עיצַאלימיסַא רעד ןופ ןויסנ םעד ןייטשייב טשינ ןענָאק ןדיא זַא

 .הביבס רעשיאיונ רעד ןופ ןעננילשנייא ןזָאל ףוס לכ ףוס ךיז

 -עג ַא רַאפ ךַארּפש עשידיי יד ךָאד טניד ,קיטיונ זיא ָאטעג ַא ביוא

 טנָאז ריא .עיצַאלימיסַא יד וצ טשינ טזָאל סָאװ גנוטסעפ עתמא ןַא ,ָאט

 רעוו עיגילער עשידיא יד רעבָא ,תמא ךיוא .?טנַאװ ַאזַא זיא עינילער

 ןוא ,רָאי וצ רָאי ןופ טרעסַאװרַאפ רעמ ןוא רעכַאװש לָאמַא סָאװ ךָאד

 ןרעו רעדניקסדניק ןוא רעדניק ערעייז סָאװ ,ןסקָאדָאטרָא יד ייב ץוח

 "רעד וצ טשינ דלַאב ןיוש ךָאד זיא ,רעמרָאפער רעדָא עוויטַאװרעסנַאק

 ןָאט טרָאפ ןלָאז סָאװ ,רעדיוו .רעטסיולק ַא רעדָא לוש ַא זיא'ס יצ ןענָאק

 "יפת ןבָאה ןומ סָאװ ,טָאנ ןכעלנעזרעּפ ןייק ןיא טשינ ןביולג סָאװ ,ענעי

 ,רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש ַא ייב ךייש טשינ זיא סָאד .םיחבש ןוא תול

 ןענעז ןדיא רענמית יד .ןפַאש ןוא ,ןענעייל ,ןסיוו וצ זיא רקיע רעד ווו

 ייז תמחמ ןעזעגנָא טשינ ךיז ייז ןבָאה עּפורג א יװ רעבָא ,םורפ יאדווא

 ןבָאה ייז סָאװ זיא וטפיוא רעצנַאג רעייז .רוטלוק ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה

 ןיא ןקילײטַאב ךיז ןענָאק טציא ןלעװ סָאװ ,רעדניק טעװעדָאהענסױא

 -ייוצ ַא זיא רוטלוק טימ עיגילער זַא ,ךיז טייטשרַאפ .רוטלוק-לארשי רעד

 -לּפמעט ירד ןופ סע ןעעז רימ יוװ ,ןיילַא עינילער רעבָא ,שינערָאװַאב עקידנע

 טייוו זיא ,רוּפכ-םוי ןוא הנשה-שאר לוש ןיא ףיונעצ ךיז ןרָאפ סָאװ ,ןדיא

 ןיא סָאװ ,רוטלוק עשידיא יד ןעגנונעפָאה ןנייל וצ ףיוא גונענ טשינ

 -עה ןוא עיצידַארט עזעינילער ןירַא טמענ ,טרָאװ ןופ ןעניז ןטסטיירב

 רעד .ןייז ךמוס ךיז ןָאק עמ סָאװ ףיוא סעּפע ַאי זיא ,תועידי עשיאיירב

 -ַאב ַא ןופ טנעמורטסניא רעד זיא סָאװ ,ךַארּפש עקידעבעל ַא זיא רקיע
 -סניא ,עיצידַארט ,םינהנמ ,עיגילער יװ ,ןכַאז ערעדנַא עֶלַא .קלָאפ רעדנוז

 -ורג ץלַא .רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש רעד ןיא סיוא ךיז ןקירד סעיצוטיט

 .ייז םורַא ךיז טריּפ

 א

 ךס ַא סָאװ ,ךעלטנגייא ,אישק יד --- אישק רעד וצ קירוצ ןעיינ רימ

 ַּפִא ביג ךיא סָאװרַאפ ,ונייהד ךימ ןגערפ ןנָאלָאכיסּפ-םירבח עניימ ןופ

 ןשיווצ ?טב זייווכעלסיב טרעוו סָאװ ,עּפורנ ַא רַאפ ימ ןוא טייצ ליפ ױזַא

 -נוא טייג קלָאפ סָאד זַא ,רעכיז ױזַא טקנוּפ ןענעז ייז .גנורעקלעפַאב רעד

 טשינ טָאה שידיי זַא ,חוטב ןענעז ןטסישואי עשידיי ערעזדנוא יו ,רעט

 סָאװ טשינ רעמ .עבלעז יד טַארוקַא ןענעז תונעט יד ןוא ,טפנוקוצ ןייק
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 שידיי עירעּפמיא יד

 ,טָאירטַאּפמוא ןימ ַא יו טנכעררַאפ ךיא ןיב דניירפ עשיאיונ עניימ ייב

 סָאװ ,דנַאל ַא ןיא טעטירָאנימ ַא ןטלַאהפיוא טימ ּפֶא ךיז ביג ךיא תמחמ

 .גנוקינייארַאפ עלערוטלוק ַא טרעדָאפ

 .ךס ַא ןופ עיצַארטסוליא ןייא ןבעגנָא ןוא שיפיצעּפס ןייז ָאד דימָאל

 ןבעלטפַאשנסיװ ןצנַאג םענופ ףעש רענעזעוועג ,?קײמרַאק דר וַאנָאעל ,רד

 סנעדיזערּפ רענעזעװעג ןוא ,המחלמ טלעוו רעטייווצ רעד ןיא לַאנָאסרעּפ

 -ָאסטימס סגנוריגער רעד ןופ ףעש רעד טציא ןוא ,שזדעלַאק סטכַאט ןופ

 יגסיו עסיורג ייס טימ שטנעמ ַא ,ןָאטגנישַאו ןיא ,טוטיטכניא ןָאינ

 ךוזַאב ַא ייב לָאמנייא טָאה ןטסנידרַאפ עוויטַארטסינימדַא ייס עבעלטפַאשי

 ןָאטעגניירַא ױזַא ןיב ךיא סָאװרַאפ טרסומענ ךימ ,בוטש-םעדיוב ןיימ ןיא

 זיא סָאװ ,ךַאפ ןיימ םימ רעמ ןבענוצּפָא ךיז טָאטשנָא םינינע עשידיי ןיא

 .טפַאשנסיװ רעד רַאפ רעסעב יא ,רימ רַאפ רעכייב יא

 ירַאפ ךיז ךיא ףרַאד רַאפרעד ָאט ,רעדנעלטַאש ןופ ךיא םַאטש טָא;

 רימ ?םינינע עשיטילָאּפ ןוא רוטלוק רעשידנעלטַאש רעד טימ ןריסערעטניא

 .רַאֿפ עשינטע עקידרעירפ ערעזדנוא ןפרַאד ןוא רענַאקירעמַא טציא ןענעז

 זיא טו ןרעפטנע ןענַאק ךָאנ ייז ךיא נעלפ לָאמַא ."ןסענרַאפ ןעננודניב

 סָאװ .וו .א .א רענעילַאטיא ,ןזיוצנַארפ ,רעדנעלטָאש ערעייא ,ה .ך ,ךייא

 -עייא רו יד ןָא ןעמ טלַאה ןטרָאד ןוא ,דנַאל ַא ןבילברַאּפ זיא ךייא

 ןוא ןָאט טשינ סע לעװ ךיא ביוא .שרעדנַא זיא זדנוא ייב רעבָא ,ער

 יד ירמנל ּפֶא טברַאטש ,ןָאט טשינ סע טעװ עקירעמַא ןיא רערעדנַא ןַא

 סיױרַא ךיילג טגנירּפש ,ןגָאז סָאד לָאז ךיא זַא טציא ."רוטלוק עשיריי

 ןטרָאד ךיז ייז ןלָאז ,דנַאל רעדנוזַאב ַא ךָאד טָאה ריא ,ָאט, רעפטנע רעד

 זַא ,השעמ ַא ייז לייצרעד יינ טנייה ."רוטלוק רעשידיי רעד רַאפ ןגרָאז

 "סיה טייו ןוא שיפַארגָאעג טייו ,ךעלטייוו רָאנ דנֲאֿל סָאד זיא סנטשרע

 ייב שטָאכ יװ ,ןטכענ יו טשינ ייז ייב זיא רָאי טנזיוט ַא תמחמ ,שירָאט

 סָאװ רוטלוק ַא ןוא (לומתא םויכ) גָאט רעקיטכעג ַא עקַאט רָאנ ,טָאנ

 -תולג רעד ןופ קעלק טייּפש סָאװ ןוא סוסקול ַאזַא ןעניגרַאפ ךיז ןָאל

 ללבב עטנרעלעג עשיאיוג יד ,ייז .טנָאנ וצ ןייז טשינ רימ ןָאק רוטלוק

 .ןייז גישמ טשינ סע ןענָאק (ללכה ןמ אצוי ַא ןופ טשינ דער ךיא)

 ּפִא ךיז ןביג רימ ביוא ןַא ,ןטלַאה ןוא רעטייו ךָאנ ןעייג ערעדנַא

 ןוא רענַאקירעמַא עלופ ןייק טשינ רימ ןענעז ןטייקיטעט ערעדנוזַאב טימ

 עלַא טשינ ןעמוקַאב רימ ביוא ןגָאלקַאב טשינ ךיז רימ ןפרַאד רַאפרעד

 בָאה ךיא סָאװ ,ענַארפ םצע רעד ץוחמ ןיוש זיא סָאד רָאנ .סעיגעליווירּפ

 .ה .ד ,רעקיטּפעקס-שידיי זיולב ןענעז סָאװ ןדיא עיירטעג יד טלעטשעג

 -רַאפ ַא זיא שידיי זַא רָאנ ,ןדיא ןביילב ןלעוו ןדיא זַא ,םינימאמ ןענעז ייז

 .ךַאז ענעלַאפ
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 -רעד רָאנ ,רברל היאר ןייק טשינ זיא אישק ןיימ זַא ךיז טייטשרַאפ

 םענימאה דַא ןַא ,שינכעט ,ןָא טפור עמ סָאװ סָאד ,רבד ?לעבל היאר ַא רַאפ

 רימ ייז ןלָאז .קיטליג ץנַאג םָאד זיא לַאפ רעזדנוא ןיא רָאנ ,טנעמונרַא

 לעוװ ךיא ןוא ,ןרָאטַאלימיסַא ןוא ןטסישואייקלָאּפ יד רַאפ ץורית םעד ןבעג

 טשינ ךיז ןעמענ ייז ,אלא ,תוישק ערעייז ףיוא ץורית םעד ןבעג ךיילג ייז

 טכער א ךָאד ךיא בָאה ,ונ ,תונעט עשירָאטַאלימיסַא ענעי טימ רעביא

 .ןליפענ-שואי ערעייז טסנרע ןעמענ וצ טשינ

 שידיי טעװ :טקנוּפדנַאטש ןיימ ןרעו טנַאטַאב לָאמַא ךָאנ ָאד לָאז

 .רעטנוא שידיי טעװ ,ןדיא ןייז ןלעוו ,תוצופת יד ןיא ןרעוו ןטלַאהעגפיױא

 רעטנוא טייקטרעדנוזעגּפָא עשידיא עצנַאג יד ןלַאפעצ טעוװ ,הלילח ןיינ

 -קָאדָאטרָא ?סיב סָאד וליפא ןוא ,ןדנעטשמוא עשירָאטַאלימיסַא עקיצניג

 -נעננילשנייא יד ןייז -בוג ןענָאק טשינ טעװ ,ןביילב ךָאנ טעװ סָאװ עיס

 .עיצַאלימיסַא ןופ עילאווכ עקיד
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 שידיי ןופ בצ מ רע ד

 -ַאב ךיא, :ןושלה הזב טַארעטיל רעשידיי רעטסווװַאב ַא רימ טביירש

 עיּפשמ טשינ זיא שידיי ןופ בצמ רעד סָאװ רקיע רעד ,סיילפ רעייא רעדנווו

 קירבור רעקידנעטש רעייא ןופ סָאד עז'כ יו --- סערעטניא ןפיט רעייא

 ."ןושְל עמַאמ ןופ ןסנַאונ עטסנעלק יד וליפא ןיא -- "טקוד , ןיא

 םרוג טָאה החבש ,ןעמונעג נולפ ןיא ,ךיז טכוד ,רעקיזָאד רעד טָא

 ןיוש ךיא בָאה עמעט עבלעז יד םגה ןוא ,?טיּפַאק עקיטציא סָאד ןעוועג

 ןבילבעג ץֵלַא ךָאנ ןיא ,ןרָאי ןופ ךשמ ןיא לָאמ ןייא טשינ טלדנַאהַאב

 ,תינשהו ,ןרָאװעג ןטכיױלַאב טשינ ךָאנ זיא סָאװ עזַאפ ַא רעדָא טייז ַא

 -ינ סָאד זיא ,בצמ ןגנעװו ןדער ייז ןעוו ןוא ,רעמ ץלֵא םיננוקמ יד ןרעוו

 .הבצמ א ייז ייב ןרָאװעג ןיוש טלָאװ בצמ םענופ יו רעכ

 ךעלמיטסקלָאפ רעמ ַא זיא'ס תמחמ ךיוא רשפא ןוא ,ָאמעט יאהמ
 ןצינ ֹוצ ןעוועג טכער רימ ייב זיא ,ןטלעז טציא סע טרעה'מ םגה ,טרָאװ

 -סיוא ױזַא טשינ ןיוש זיא דמעמ רעד .בצמ טָאטשנָא דמעמ טרָאוװ סָאד

 ייב רעגייטש רעד יװ זַא ,רעבָא רימ ךיז טנָאמרעד .בצמ יו ןשארדעג

 טָאה ,עכעליירפ ןייק ןעװעג טשינ לָאמנייק זיא הכרעמ רעייז סָאװ גדיא

 ,םירָאו ,בצמ רעד יו קוקסיוא ןרעסעב ןייק טַאהעג טשינ דמעמ רעד

 ַא רַאפ סָאװ ןיא, יו קורדסיוא ןימ ַאזַא ךָאנ ּפָאק ןיא ךיז טעּפוטַאּפ סע
 ,ונ ."ןעז טשינ סנױזַא ןיוש ןעמ לָאז -- ןענופעג םיא בָאה ךיא דמעמ

 רעדָא ,"דנַאטש , ,"דנַאטשוצ  טײטַאב סע יצ ,סניײאצלַא ,בצמ יצ דמעמ

 שידיא ױזַא ןייז ךָאנ ןָאק סָאװ ןוא ,ענַאל עשידיא ַא סָאד זיא -- ?ענַאל,

 ףיוא טעשטומענסיוא ,ןושל טעשטומעגסיוא ,ענדיב רעזדנוא ,שידיי יו

 | .סרעביירש לייט ךרוד וליפא ,םינפוא יילרעלכ

 רעד טָאה סָאװ ךעלטננייא זיא ,אפוג ןינע םוצ ךיז קידנרעקקירוצ

 םיתח תפש ןיא טָא ?םעד וצ סערעטניא ןטימ ןָאט וצ ןושל ַא ןופ בצמ

 ץנַאג ןעמ טרידוטש ןגעווטסעדנופ ,ךַארּפש עעטיוט ַא ראי רעטנזיוט ןיושי

 רימ סָאװ ,ןושל םענעי ןופ ןץיַאשטרָאװו םעד ןוא קיטַאמַארג יִד קַאמשעג

 ,שינַאקסורטע טימ ןיא סָאװ ןוא .רדח ןיא םעד ןופ טסווװעג ךָאנ ןבָאה
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 ק ַאב ַָא ר .א .א

 :ךַארּפש יד וליֿפא סָאװ ןוא ,עילַאטיא ןיא ןדער לָאמַא טגעלפ ןעמ סָאװ

 ןָאה רעטיטרעוװַאב רעד יװ ,ןופרעד ןטנעמונָאט יד ןיא ןיירַא ןקוק רענעק

 ,טשרָאֿפ עמ ןוא ,טרידוטש עמ ןוא ןעמ טכוז ןנעווטסעדנופ ?םדא ינכ ןיא

 .טעוועטנורנרעד ָאי ןיוש ןעמ טָאה עלעּפַאק ַא ןוא

 ערעזדנוא יו "ושיא , רעד ןופ םצע םוצ רעבָא רימ ןעמוק טציא
 -- טגָאזעג ןושל ןליופ .ה .ד ,םעניײלּפ רעייז ףיוא סע ןטלָאװ סרעביירש

 רעד ןיא יצ -- ןסעומש ןוא ןסעומש וצ ןייז ךָאנ טעוו םעד ןגעוו ןוא

 .דנוא ןופ ןייז שאימ ךיז ףרַאד עמ זַא ,רענעלַאפעג ַאזַא שידיי ןופ בצמ

 ילעב יד ןופ ךס ַא זַא ,ארומ בָאה ךיא ?רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש רעז

 !בָאה ,ּפָאק ןטימס קירעיורט ױזַא ןעלקָאש סָאװ ,סעקינהכיא ןוא תונאד

 ַא ןבָאה רעקיטילַאנַאָאכיסּפ .גנַאלרַאפ-לטב א ןייזטסווואבמוא רעייז ןיא

 קילנמוא ןַא ןעשענ זיא ןַאס ריא זַא ךיז טמולח יורפ ַא ןעוו זַא ,2

 ןיא ץעגרע זַא ןמיס ַא זיא ,ןופרעד ןצרַאה םוצ קרַאטש ךיז טמענ יז ןוא

 ,שטנווו ַאזַא ןטלַאהַאברַאפ טניל המשנ ריא ןופ ךעלעקניוו עמייהעג יד

 .ףיואנביוא ןפיוא טננערב םולח רעד סָאװ

 "'רעבָא ךָאד טעז ריא

 סרעטומנַאלק עקיזָאד יד ןופ רענייא ןנעקטנַא רימ טמוק לָאמ עֶלַא

 ןָא רימ טביוה ןוא ,שידיי ןופ ץלַא ךָאנ טלַאה ךיא יצ ךימ טנערפ ןוא

 לָאמַא טָא .ייברַאפ ןיוש זיא שידיי זַא ,םיתפומו תותוא לכב ןזייווַאב

 .ןטנװֶא עשידַארעטיל ןוא ,רענעייל ליפ ױזַא ןוא ליפ ױזַא ןעוועגנ ןענעז

 ןביוה ייז ןוא -- רעביירש עסיורג טנייה ,ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ ןוא

 יד ןופ סָאװ ,םױבנענַאט ןוא ,קרׂשת ןוא םיובנעגייפ ,ןענעכערסיוא ןָא

 *עז סָאד םידמול ןוא סרענעייל ַא רַאפ סָאװ ןיוש רימ ןסייוו ןיילַא ןעמענ

 ןיוש ןבָאה סָאװ יד וליפא "?ןבילבעג זיא רעוו ,ייז ןהנעט ,טנייה , .ןינ

 ןבָאה רעטעלב עשירַארעטיל רעדָא טלעװ עשידיײ עקילָאמַא יד טנעיילעג

 טשינ ןָאק עמ ,יאדווא ,ונ .שידיי ןופ דיתע םוצ יורטוצ ןייק טשינ ךיוא

 -יטרַאפ עמ ןעוו ,עטכישעג רעשירעדדעמ רעד ןופ ןטקַאפ יד ןעמענקעווַא

 ןטסקירלדורּפש עמַאס ןיא רעביירש טרעדנוה עכעלטע לָאמ ןייא ףיוא טקיל

 -וצ רָאי עכעלטע ַא טימ ןעוו ןוא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ רעטנעצ

 ,הנידמ ַא ןיא רוטַארעטיל עשידיי עצנַאג יד ןטָארענפיױא ןעמ טָאה ,קיר

 רעד ןופ ןרָאװעג טרידיסבוס זיא גנושרָאפ ןוא רוטַארעטיל עשידיי יד ווו

 ןיוש ןבָאה רעמָאט זַא ןוא ,ןעילב ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה ןוא גנוריגער

 ,שיריי ןרינַאקיש ןָא ןטרָאד ןעמ טביוה ,לדנעל ןגייא ןַא ןעמוקַאב ןדיא יד

 -ָאלָאק עכלעזַא ךָאנ ,ונ -- ןעמעטָא וצ ףיוא טפול ןטרָאד טלעפ סע זַא
 -עבָא זיא רעסערג .ךָאנ טעּפישז שידיי סָאװ ,סנ ַא טושַּפ זיא ּפעלק עלַאס
 טעװ'ןוא טבעל יז רָאנ ,טשינ טעּפישז רוטלוק עשיריי יד סָאװ ךָאנ סנ רעד
 .םינרבק עלַא יד ןופ תודוד עקידרעטעּפש ןוא ךעלקינייאדוא יד ןבעלרעביא
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 שידיי עירעּפמיװ יד

 ןענייװַאב ןייא ןיא ןטסיטיסעּפ עקיזָאד יד ןטלַאה ,רעבָא סָאװרַאֿפ

 הלודג רעד היוא ןָא ןזייו ןוא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ הדירי יד

 ,שוריּפ ןשיטילַאנַאָאכיסּפ ַא וצ ןעמוקנָא ךיא ןומ לָאמַארעדיװ ?לָאמַא ןופ

 םעניא בצמ ןקיטסײג סםענעגײא רעײז ןריציאַארּפ ?עקילָאמַא , יד ,ונייהד

 רָאנ ,ןברַאטש םייב טלַאה רעדָא ,טיוט זיא שידיי טשינ ,שידיי ןופ דמעמ

 טימ לופ ױזַא ןעוועג זיא סָאװ ,טנגוי רעייז ,ןלַאעריא ענענייא ערעייז

 .ןברָאטשענ זיא ץְלַא סָאד טָא --- תוינחור טימ ,ןעגנונעפָאה טימ ,שינעכוז

 ךיז טָאה סָאװ רענעי יו טקנוּפ ,ןברָאטשעג זיא שיריי זַא ,ייז ןעניימ

 רָאֹּפ ַא יו ,םעדכָאנ ןסיורד ןיא קנַאב ַא ףיוא ףָאלש ןופ טּפַאכענפיוא

 ,סעצנָאװ ענייז וצ זעק רעגרובמיל ?קיטש ַא טּפעלקעגוצ ןבָאה םיסידנוק

 .טקניטש טלעוו עצנַאג יד זַא ,ןעירשעג ןוא רדסכ ןפָאלעגמורַא זיא ןוא

 -מורַא ימ יד ןבעגעג ךיז ןשטנעמ ענעּפָאלשענּפָא עכלעזַא טָא ןטלָאװ

 -יב ענייפ סיױרַא ןעייג סע זַא ,ןענופעגסיוא ,רשפא ,ייז ןטלָאװ ,ןקוקוצ

 שידיי רַאפ סערעטניא רעד זַא ,ןלַאנרושז עטנכייצענסיוא ,שידיי ףיוא רעכ

 ןוא ,תוחוכ עיינ וצ ןעמוק סע זַא ןוא ,ןשָאלעגסיוא טשינ טייוו ךָאנ זיא

 -עגקירוצ טּפָא ןענעז ייז יו ױזַא רעבָא ,טסקַאו שידיי ןופ תובישח יד

 -ענייא רעייז ןיא ןָאטעגנירַא ןצנַאנניא ,טעמב ,ןענעז ייז ןוא ,ןענַאטש

 טעו סע ..העש עטפלע יד ןיוש ןיא'ס זַא ,רָאפ ייז טמוק ,לטלעוו םענ

 טשינ ןביוה רעקיטירק עשידיי עלענָאיסעּפָארּפ יוװ ןזייוו וצ ןעמוקסיוא רימ

 סעינָאלַָאק עשירַארעטיל עשידיי יד ןיא רָאפ טמוק'פ סָאװ ,ןסיוו וצ ןָא

 -וינ ערעייז טימ טמַארערַאטרַאפ ליפוצ ןענעז ייז .טלעוו רערָאג רעד ןופ

 ייז ןְליוו סָאװ ,עכלעזַא ָאד ןענעז רעמָאט ןוא ,דניירפ ןוא םירבח רעקרָאי

 -יטיזק עקיזָאד יד ןלעו ,רעביירש עיינ ןופ ןעמענ ןגָארטוצ ,ןרעלקפיוא)

 -סוװַאב רעדנַא ןַא .הרוטפה רעד ןופ ןעמענ ןענעז סָאד זַא ,ןעיירש רעק

 ייוװצ טקורדענּפָא טָאה יטלַאיַא יו םעדכָאנ ןיוש ,?לשמל ,רעקיטירק רעט

 ַא טימ טשרע ןוא ,גנוטייצ רעניטנעגרַא ןַא ןיא ,םיכשמה ןיא ןענַאמָאר

 -ענ ךיז טָאה ,םרָאפ-ךוכ ןיא ןַאמָאר א ןבעגענסױרַא רעטעּפש רָאי ייווצ

 טָאה רע סָאװ ,ןעמָאנ רעיינ ַא סעּפע ןיא סָאד ןַא ,ןגָאז ןעניגרַאפ טנָאק

 ,רענעייל זַא ,ןרָאי ענייש .םיא ןופ טרעהעג טַאהעג טשינ לָאמנייק ךָאנ

 יו ,ןטנַאלַאט ענעמוקעניצ ןגעוו רעמ ןסיוו ןלָאז ,רענעייל עטושּפ טפָא

 ןרעו רעביירש עשירפ זַא ,ךיז טריפ ןטייל ייב .רעקיטירק עטריטנעטַאּפ

 גרָאעג יו ,?שמל ,רעקיטירק יד ךרוד םלוע ןטיירב ןרַאפ טריפעגסיורַא

 ןעמ ףרַאד סעפוינַארטעּפ עלעיציפא ערעזדנוא .ןָאט סע טגעלפ סעדנַארב

 וצ טָאנ ,ונ .ןסיוו-עד ךיז טשרע ייז ןלעו ןעמענ יד רעירפ ןגָארטוצ רָאנ

 -נָא טשינ ןפרַאד רימ ןוא רעקיטירק רוד םעיינ ַא טציא ןבָאה רימ ,ןעקנַאד

 יד ןעוו טניוטעגסיוא רשפא ךיז ןבָאה סָאװ ,עטבעלעגּפָא יד וצ ןעמוק

 .טרָא ןייא ףיוא טרירטנעצנָאק ןעוועג זיא רוטַארעטיל עצנַאג

 -ָאֹל ץנַאג ךיז טכוד ,"היאר הניא ,יתיא- אל, לטרעוו ַא ָאד זיא סע
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 קצב ָא ר .א .א

 עמ זַא רעבָא ,סעּפע ןעזרַאפ ןָאק רעטסקירוועריר רעד וליפא םירָאװ ,שינ

 ךיא .ןעגנוניימ ןגָאזוצסיױרַא ךייש טשינ זיא ,ירמגל םורַא טשינ ךיז טקוק

 ןשטיװַאר ךלמ ןשיווצ ,אזַא דייררעטנוא ןַא ,עטעקנַא ןַא ןגעקטנַא סָאד ןיימ

 לחר זַא .עדַאנַאק ןייק ןרָאפ וצ ןעמוקעג ןזיא יז תעב ,ןרָאק לחר ןוא

 .קפס םוש ןייק ָאטשינ זיא זדנוא ייב ןטעָאּפ עטוג רָאנ יד ןֹופ זיא ןרָאק

 ַאזַא ןופ ןענעז רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא תועידי עריא יצ ,ריא טעז

 -נַא סעּפע ןיוש ןיא ,ןזָאלרַאפ ייז ףיוא ןענָאק ךיז לָאז עמ זַא ,םוכס

 ןופ ןטכיזסיוא יד ןגעו טנערפעג ריא ייב שטיוװַאר טָאה ,ללכה .שרעד

 -עג זיא רעפטנע ריא ןוא ,ןטנַאלַאט עיינ ןגעוו ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד

 ןייק וצ טשינ ןעמוק ,גנוניימ ריא טיול ,ןיינ .רעטנָאצרַאפ ַא סעּפע ןעוו

 יכדרמ זיא ,ןזייוונָא טנָאקעג טָאה יז ןעמעו ףיוא רעקיצנייא רעד ,עיינ

 ךיא רעבָא ןזייוו וצ סָאװ טָאה רעלנירטש זַא ,תמא עקַאט זיא .רעלגירטש

 -ענקירוצ רעדָא עיינ 20:280 ַא ןלייצפיוא ?טיּפַאק קידנעמוק ַא ןיא לעװ

 ןיא ןבירשעג ןטלעז וליפא ןבָאה סָאו ,עכלעזַא .ה .ד ,רעביירש ענעמוק

 -לחר .טייהנגעלעג יד טָאהעג טשינ רשפא ןבָאה ,רָאי 1018 עטצעל יד

 סנילּפַאשט ,ןגָאז רימָאל ,יו קיטפַאה ױזַא טקנוּפ ָאד זיא גנוניימ סנרָאק

 .רוטַארעטיל רעשילננע רעד ןיא ןטסירָאמוה ענונב גנוניימ ַא

 רעדָא םעד ףיוא ךָאנ ךיז ןגערפ סָאװ ,ןשטנעמ ןַארַאפ ןענעז סע

 "רעד ייז זַא ןוא ,טָאטש רעדנַא ןַא ןיא דניירפ-טננוי ערעייז ןופ םענעי

 ןיא השמ רעטלַא רעד רעדָא ,טעברַאענּפױרַא ךיז טָאה ?קנַאי זַא ,ןרעה

 לקנַאי ,שטייט'ס .טרַאנעגּפָא יו סעּפע ךיז ייז ןליפ ,לָאמַא יוװ רבג ַא ךָאנ
 ,ייברעד ןטלַאהעג ןיוש טָאה השמ ןוא ,חלצויזאל אזַא ןעוועג ךָאד זיא
 ָאד ןוא ,סעיינ ףיוא טכידעג ךיז ןבָאה ייז .ךיז רע טישעצ טָא-טָא זַא

 ןטיַאד ,רעסעב טשינ ביוא ,ןעוועג יװ זיא ץלַא זַא ,ייז ןעמ טלייצרעד

 ךס ַא רימ ןענעגעגַאב רעגערפכַאנ עכלעזַא .ָאטשינ רעמ ןענעז ײז וװ

 ,גנַאל ןופ ןרָאװעג טכַאמעגּפָא ןיוש זיא ייז ייב יו ױזַא .שידיי ענונב

 ןייק ָאטשינ ,רעקיצניװו ןרעוו ןעגנוטייצ יד זַא ,ּפֶא טברַאטש שידיי זַא

 דנַארב זיא קורד ןעוו טציא טרפב ןוא ,ּפָא ךיז ןלעטש ןלַאנרושז ,סרענעייל

 -וינ ןיא ,ה .ד ,טלעװ רעצנַאג רעד ףױא זַא ,טכער ייז ייב זיא ,רעייט

 -נכָאװ ַא רשפא ןוא לַאנרושז -שדוח ןייא סױרַא רשפא ךָאנ טיינ ,קרָאי

 -עייל םענעזעוועג ַא ןופ ןרעה וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא לָאמ ליפיוו .טַאלב

 ךָאנ טייג "עמיטש רעטעברַא עיירפ , יד ,סָאװ, יירשענסיוא םעד רענ

 ."ןעגנַאגעגרעטנוא גנַאל ןיוש זיא יז זַא ,טרעהעג בָאה ךיא ?סיױרַא

 טייג טָא .לכשה רסומ ַא ןענרעלּפָא רימ ןענָאק ןייֵלַא םעד ןופ ,ָאי ||

 ײטרַאּפ ןייק ,תועדומ- םוש ןייק טשינ טָאה סָאװ גנוטייצ עכעלטנכעוו ַא

 עלעפייה ַא ןופ עיגָאלָאעדַיא יד סיוא טקירד סָאװ טָאלב ַא ,ךיז רעטניה

 לָאמטַּפֶָא) ןטָארטרַאפ ןרעװ סָאװ ,ןעגנוסַאפפיוא ערעדנַא יבנל ןשטנעמ
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 שידיי עירעפמיא ירד

 רעשידיי רעד ףיוא וליפא ןשטנעמ רעטנזיוט רעטרעדנוה ןופ (סופ ןטימ
 : | | . .סַָאנ

 רעטעברַא עיירפ, יד זַא ,ןרעה רימ יו טרעדנוהרָאי לטרעפ ַא ןיוש
 -כֵא רעד .ןעוועג טשינ סע טלָאװ שודיח ןייק ןוא ,רעטנוא טייג "עמיטש
 ןיא ןעמוקעגניירַא סָאװ-ּפַאנק ןענעז ןטנַארנימיא ,ּפָא טברַאטש רוד רעט
 -עג סיוא ןטנַארגימיא עלעיצנעטָאּפ בור סָאד ןעמ טָאה סנטשרע) דנַאל
 הטילּפה תיראש יד ןעמ טזָאל ,סנטייוצ ןוא ,טקיטשרעד רעדָא טעליוק

 יד ןופ .(לזמ רעדנוזַאב רָאג ַא ןבָאה סָאװ ,עטלייצענ ץוחַא ןיירַא טשינ

 ייו ;רענעייל-"ש.ַא.פ, רַאפ ןטַאדידנַאק ןייז קיצניוו ןלעוו ,ענעריובעג-יה
 טימ ןָאט וצ טָאה סָאװ ץְלַא ןוא קורד ,ריּפַאּֿפ ףיוא תורקי רעד רעד

 ".ש.ַא.פ, יד טלָאװ קינָאל ןופ םיללכ עֶלַא טיול .דנַארב ַא זיא ןענעייל

 ,ןגעוטסעדנופ ןוא ,םלועי:תיב-גנוטייצ ןפיוא ןייז טפרַאדַאב גנַאל ןיוש

 ןָא ,גנוטייצ יד זיא ,טַאמרָאפ ןופ גנורענעלקרַאפ רעד ףיוא טקוקעג טשינ

 -על ױזַא ,לָאמַא ןופ סעטאבעד עטעטסַארכעצ יד ןוא ןטסַאקלדיז ןגנַאל םעד

 זַא ,ךיז טכוד רימ .ןטייצ עטלַא עטוג יד ןיא יו ,טנַאסערעטניא ןוא קידעב

 זיב) רָאי 66 גנוטייצ עשיטסיכרַאנַא ןַא ןטלַאה ךיז ןָאק שידיי ףיוא רָאנ

 .ןדנעטשמוא עכלעזַא רעטנוא (0

 טשינ רימ זיא סע .סעבַאנסיוא עשידנוב יד טימ זיא ענעגייא סָאד

 ,רעטעלב עשיטסינויצ יד ןיא סנטסרעמ ,ןענעייל וצ ןעמוקעגסיוא לָאמנייא

 "עז ןבילבעג זַא ,רעמ טשינ ןיוש טריטסיזקע "דנוב , רעד זַא ,ךעלריטַאנ

 יו ,טלעוו רעד ףיוא םורַא ךיז ןעיירד סָאװ ,ןשטנעמ עלעפייה ַא רָאנ ןענ

 טמיטש עיצאניצולַאה עוויטַאגעג אזַא ױזַא יװ רעבָא ;תואיטרע תומשנ

 "רנוב , רעד סָאװ ,רעכיב ןוא ןלַאנרושז יד ןופ ןעז ןעמ ןעק ןטקַאפ יד טימ

 ,עקרעמַא:םורד ,עקיסקעמ ןיא רָאנ ,קרָאידוװינ ןיא רָאנ טשינ סױרַא טינ

 ,םיבדנמ לָאצ רעסיורג רעד ןופ .לארשי-תנידמ ןוא עילַארטסיוא ,ךיירקנַארפ

 ,סעבַאגסיוא עשידנוב ענעדישרַאפ יד ןיא תומישר יד ףיוא טעז עמ סָאװ

 ,ןזיירק-ןעייפ ,ןגַאלרַאפ ,ןלוש יד םורַא סרעוט-רוטלוק לָאצ רעד ןופ ןוא

 .ררוקמ ןשידנוב ַא ןופ ץלַא ןעמַאטש סָאװ ,ןקעטָאילביב ,סעּפורגיטנגוי

 ,"רנוב, םעד טענרהרעד טָאה םזינויצ ןופ ףמוירט רעד זַא ןעניימ רענגעק

 -יא טָאה ,גנוטכיר ןייא ןיא ץלַא טליצ סָאװ ,ףמוירט רעד טָא דָארנ רעבָא

 "דנוב , םעד ןופ טייקיאָאד עלַאקָאל יד זַא ױזַא ,םוטעמוא ללח ַא טזָאלענרעב

 טייקימוטעמוא רעד טָא ןיא .טיײקימוטעמוא ןַא ןיא ןסקַאװעצ ךיז טָאה

 סָאד טליפרעד "דנוב , רעד ןוא ,ץנעטסיזקע רעשידיא ןופ דוס רעד טניל

 ,קלָאפ ןופ ךיז ןבעלסיוא עגנַאל-תורוד

 ןַא יו ?דנוב , ןופ ןטסנידרַאֿפ יד טדערעגמורַא ךיא בָאה 1940 ןיא
 1110: 0{ צע18 ןיימ ןיא ןליווסקלָאפ ןשידיי ןופ טנעמורטסניא

 טָאה איי ןופ עיסימָאק ענעפרָאוועגנָא םיצולּפ יד רעבָא 6

---'15 -- 



 קא בָא ר .א .א

 ךס ַא טימ ןעמַאזוצ ,?טיּפַאק סָאד ןפרָאװעגסױרַא הביס רעכלעוו בילוצ

 לַאירעטַאמ םענעזיוועגקירוצ ןצנַאג םעד טָא .ךוב ןופ סעלעטש ערעדנַא

 ַא יו ,רושָארב רעדנוזַאב ַא ןיא ןבעגעגסױרַא ראי עבלעז סָאד ךָאנ ךיא בָאה

 .ךוב םוצ טנעמעלּפוס

 ןעק עמ יצ סָאװ ,חוכ ַא םעּפע ןעניפעג טרָאפ ךיז זומ שידיי ןיא
 .ךַאז עקידתושממס ַא סע זיא ,טשינ רעדָא ןרעלקרעד סע
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 -וטַארעטיל רעשידיי דעד ןיא עינַאמָאּפַאדג ןגעוו

 רָאנ טלדנַאהַאב רעירפ ךיא בָאה תונעט ?קעז סיקסניבושט .ב ןוֿפ

 ןופ טרעוו םעד ּפֶא טגערפ ןשקמ רעד .רקיע םוצ ךיא םוק טציא .עכעלטע

 קידנפודרַאפ ןוא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעקיטציא רעד ןופ לייט ןסיורג ַא

 -ייש עקידעבעל טנויוט םורַא ןַארַאפ ןענעז סע זַא ,ןובשח ןיימ ףיוא ךיז

 -נוה ן"ק ַא רשפא טלייצעגפיוא בָאה ךיא זַא ,הצלה ךרדב רע טגָאז ,רעב

 עשיריי עיינ  םיפלא ט"ּפרת טעמכ ןוא רעביירש עשידיי עקידעבעל טדעד

 ,סָאד זיא עיצקודָארּפ-שידיי רעד ןיא עפש יד אקווד זַא טלַאה רע ."רעכיב
 -ַאב סָאװרַאפ .ןפמעקַאב ןטסקרַאטש םוצ ןפרַאד דניירפ-שידיי עלַא סָאװ
 סָאװ ,יד ןופ ךס ַא ןענעז ןיקסניבושט .פ טיול זַא ,סיוא ךיז טזָאל ?ןפמעק
 ,ןָא רע טדנעוו רַאפרעד ןוא ןענַאמָאפַארג רָאנ ,סרעביירש רַאפ טלַאה ךיא
 ןופ טָאנ ךימ טיחאר- לײדײװ ענעשארדענקיוא סָאד ,רימ ףיוא םינּפא

 ט-עהענ ןיוש טָאה רענעייל רעדעי סָאװ .וװ .א .א ,"דניירפ עטוג עניימ
 .לָאמ רעקילדנעצ

 חכוותמ ךיז רעווש זיא רקיעב רפוכ ַא זיא סָאװ םענייא טימ ,ריא טעז

 רעּפָאנק טרעוו רוטארעטיל עשידיי יד זַא טגָאז סָאװ ַאזַא טימ .ןייז וצ

 טכַאמ ןוא ןייג וצ רענייא טמוק סע זַא רעבָא ,ןריטנעמוגרַא ךָאנ ןעמ ןָאק
 ןוא ,ךָאש ןיא טליּפש עמ יו קיטכיר זיא ,תלוספ ַא ,לפש ַא עפש דעד ןופ

 לכה ןוא םירמוכ ,ךלמ ןטימ ?טערב סָאד םוא טרעק רעליפשנגעק רעד

 רגנכ הנוכת ןיאו המכח ןיא , ?טרעוו ַא ןריטיצ ךיוא לי ךיא .קכהבש
 ףיוא ןכַאמרעביא סָאד ךיא ?יוװ לַאפ רעזדנוא ןיא רָאנ ,"ענוטרָאפ םַאדַאמ
 :טגָאזעג טלָאװ ךיא ,ונייהד ,טײטַאב רעמ ךָאנ טָאה סָאװ ,םַארגיּפע ןַא

 עמ יוזַא יװ טשינ סייו ךיא .הגתמא יא דגנכ הגובת ןיאו המכח ןיא

 -ַאפ ןיא'ס זַא ןוייורעביא ,"ןיינ, ףיוא הטונ זיא סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןָאק

 ןוא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעקיטציא רעד ןיא סוויטיזָאּפ ךס ַא ךיוא ןַאר

 רעשידיי רעד ןעמוקסיורַא טלָאװ סע סטוג ַא רַאפ סָאװ טשינ סייוו ךיא

 -יירש יד ןופ טפלעה רעכעה זַא ,םיכסמ ןיוש ןיב ךיא ןעוו רוטַארעטיל

 ןענעז יאדוא .ןענַאמַאפַארג ןענעז ןעניז ןיא טַאהעג בָאה ךיא סָאװ רעב
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 קצב ָא ר .א .א

 ןַארַאֿפ טשינ ייז ןענעז יצ רעבָא ,ךיוא ןענַאמָאפַארג זדנוא ייב ןַארַאפ

 -נַא עֶלַא ןוא -- רוטַארעטיל רעשיסור ,רעשילננע ,רענַאקירעמַא רעד ןיא

 בצמ ןקיטנייה ןיא אקווד , :טביירש יקסניבושט ?ךיוא ןרוטַארעטיל ערעד

 ךיא ייטשרַאפ ."טעטילַאװק עטכע זיולב ןרעדָאפ רוטַארעטיל .דיי יד ףרַאד

 -עטיל ונתרחב-התא ןַא ןרעו ןומ רוטַארעטיל עשידיי יד סָאוװרַאפ טשינ

 ןעמ ףרַאד רוטַארעטיל רעקיגנַאר-טייווצ ַא ןופ זַא ,ךיז טכוד רימ .רוטַאר

 .רעקיננַארטשרע ןַא ןופ יו רעמ ןרעדָאפ טשינ

 רימ לָאז רע ןלעוּפ טלָאװעג ןיקסניבושט .פ ייב ךיא טלָאװ תינשהו

 בָאו ,סרעביירש טנזיוט יד ןופ ןענַאמָאפַארג 80 ַא שטָאכ ןענעכערסיוא

 ןרבחמ איצומה רָאנ ,םעװקַאב טשינ זיא'ס רעכיז ,ונ ,ןבענעגנָא בָאה ךיא

 ַא ,טנעזנעצער ַא זיא יקסניבושט ,ייהעלע ,סנקירעביא ןוא ,היארה וילע

 יבירשעג ןוא טלקנייוקעג טשינ ךיז אמתסמ ךָאד רע טלָאװ ,רעקיטירק

 ?יױזַא טשינ ."טנַאלַאט קנופ ַא ןָא טושּפ זיא רעביירש רעד זַא ,שוריפב

 טלָאװ רע סרעביירש רעטרעדנוה ליפיוו ןסיוו וצ עווַאקישט עקַאט זיא אט

 ןענַאװ זיב .עינַאמָאפַארג םיא ייב טסייה סָאװ ,ךעלטננייא ןוא ,טלסּפעג

 רעוש טושּפ זיא ,סעיצַארטסוליא עשיפיצעּפכ טימ ןָא טשינ טזייו רע

 -ץניפ רעד ןיא ןּפַאט רימ םירָאװ ,ןרערוצפיונעצ ךיז ךעלנעממוא ,ןיינ ---

 .רעט

 ?ןורהא קסוּפ רעד זיא רעוו

 טקנוּפ טָא "ןרעדָאפ רוטַארעטיל עשידיי יד ףרַאד, טגָאז יקסניבושט

 ,רוטַארעטיל עשידיי יד טסייה סָאװ ,?ביטש-להס ַא ןַארַאפ זיא סע יוװ

 ךוב ַא יצ ןענעקסּפ ףרַָאד סָאװ ,?אנובירט ַא ןעוועג טלָאװ סע יוװ רעדָא

 ןסייוו עֶיַא ,ךיז טכוד ?סרעקיטירק עֶלעיציִפָא יד ןוא .טשינ רעדָא יואר זיא

 דנילב ַא יװ ןפערט ןנעלפ סרעקיטירק עֶלעיציפָא יד זַא ,דוס םעד ןיוש

 לכש םעגײר ןופ סיטירט סטנַאק סױרַא זיא סע ןעוו .ןירַא בורג ןיא דרעפ

 אלולטו ָאכוח טכַאמענ רעגײצנָא עטרהעלעג רעד ןופ טנעזנעצער רעד טָאה

 -ַארג רעשיפַאזָאליפ ַא ןעװועג יאדווא טנַאק זיא םיא רַאפ .ךוב םעד ןופ

 ןייז וצ ?טנעזנעצער םענעי ןופ ןעמָאנ םעד רעצימיא טקנעדעג יצ .ןַאמָאפ

 -רעווינוא עַלַא ןיא קַאמשענ ןעמ טנרעל רעבָא ןטנַאק .טשינ עקַאט קילג

 .ןטעטיס

 רעביא עיזנעצער יד טצעזעגרעביא רעטײװ לַאנרושז רעד טָאה רָארג

 ,סגנימָאק א רענייא ךיז טכוד ,רעקיטירק רעד ווו ,ילרעטרָאטק ןיא ןסטיק
 יא ,ןבָאה ןליוו ערעדנַא סָאװ ,סטיק ןגנוי םעד ןופ אעראד ארפעכ טכַאמ

 עקַאט ןָאק סע .עיזעָאּפ רעד ןיא ןריפסקעש םעל ץיַאְלַּפ ַא טמענרַאפ רע

 ןייק ןעווענ טשינ רָאג רע ןיא "?ןענופעג ךיז, טָאה סטיק זיב זַא ,ןייז

 רעדָא ןטעָאּפ עגנוי זַא ,ןבעגנייא ךיז ןָאק ךיוא ןוא ,טעָאּפ רענשזַאוװ
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 טידיי עירעּפמיא יד

 -יירש עטמירַאב יו טקנוּפ ,ןביירשסיוא ךיז ןלָאז זדנוא ייב סרעלייצרעד
 .ןעניז רעדנַאנַא ןיא ,סיוא ךיז ןביירש זדנוא ייב סרעב

 -עד , סיוררָאנ סקַאמ טנעיילעג טָאה יקסניבושט זַא ,רעכיז ןיב ךיא

 יייש ?ת א ןטרָאד טכַאמ ױדרָאנ יו רע טקנעדעג רשפא זיא ,"עיצַארענעג

 -רעטעמ רעדָא עיטָאג ,ןעלרעוו ,רעלדָאב יו עכלעזַא ןופ קידנדער טשינ

 ןגעוו ױדרָאנ טגָאז סָאװ ןוא .ןַאלָאז ןוא ןענעסביא ןופ וליפא רָאנ ,קניל

 קפס ילב עשטינ ןיא טעוװער רע ןעוו, סָאד טָא יו רעמ טשינ ?ןעשטינ

 ענייז ןיא ןעניז םוש ןייק ָאטשינ ןיא ןלַאפ יד טָא ןיא ,?עניגירַא תמא

 טשינ ויא -ַאפ-עד .ןַארַאפ טשינ ןפרָאד זיא ןיזסוא וליפא :;ןקורדסיוא

 -עג רעירפ טָאה רעצימיא סָאװ סעּפע טימ ןעגנערבוצנעמַאזוצ ייז ךעלגעמ

 טניפעג רעטרעוו ענייז ןיא ,רעבָא טרעקרַאפ ןעוו .טגָאזעג רעדָא טכַארט

 שירוש -עייז ןבָאה ייז זַא ףכית רימ ןענעקרעד ,קינָאל ןופ ץוצינ ַא ךיז

 ."ערעדנַא ןופ ןטייקכַאלפ ןוא ןסקָאדַארַאּפ יד ןיא

 .סעיצאדטסוליא ערעטייו ןעננערב וצ קיטיינ טשינ ראנג זיא סע

 סע ןעוו ןוא ,ןריּפסקעש ןגעו ןטלַאהעג טָאה יָאטסלָאט סָאװ ןסייוו רימ

 -מָאק ןפיורג ןייא ןשיוװצ רעדיוו-רעדיק רעקידרדסכ ַא ָאד זיא קיזומ וצ טמוק

 .ןטייוצ ַא ןוא רָאטיזָאּפ

 ןענַאמַאּפַארג ערעזדנוא ןוא ערעייז

 -סקע טריבורּפ ןבָאה סָאו ,סרעביירש וצ ךיז טיצַאב עמ ױזַא יו

 -עטיל רענַאקירעמַא ןוא רעשילגנע רעד ןיא רעטרעוו טימ ןריטנעמירעּפ

 טשינ ןיוש ,סעסילוי סעסיָאשזד סמיישזד ףיוא ןזייוווצנָא נונעג זיא ,רוטַאר

 עטקַאהעג ןֹופ לכַאמ ןימ ַא ןיא סָאװ ,סיעװ סנַאגעגיּפ ןייז ןופ קידנדער

 ,ןענעייל טשינ לָאז עמ םישוריּפ ליפיוו סָאװ ,ענינעשימ ַא ךָאד .רעטרעוו

 ןוא ,ןטעטיסרעוװוינוא יד ןיא םיא ןעמ טנרעל ,ןרעוו גולק טשינ ןעמ ןָאק

 .רוטַאדעטיל רעשילגנע רעיינ רעד ןיא לייז ַא רַאפ ןסיָאשזד טכַארטַאב עמ

 !רעג ,רעטכָאט רעשידיא רענענייא רעזדנוא טימ זיא סָאװ ןוא ,ונ

 ןיא סעצילָאּפ יד ףיוא ץַאלּפ ןשּפיה ַא ךיוא טמענרַאפ סָאװ ,ןיַאטס דורט

 "ןשינעפעבעש , וצ ,ןעגנופַאש עריא וצ קיזומ טביירש עמ .ןקעטָאילביב יד

 -ַארעטיל יד ;ריא רעכיא טריטוקסיד עמ ,טגָאזעג טְלָאװ םכילע םולש יו

 יַאב טסנוק ריא ןוא ,ריא ןגעוו ןעלקיטרַא רדסכ ןקורד ןלַאנרושז עשיר

 -ַאצ ןשיטַאמַארג םוש ןָא סעזַארפ ןוא דעטרעוו ןרזחרעביא ןופ טייטש

 ,גנַאהנעמ

 רימָאל .רָאנ ,ךעלּפעגק עטרַאצ עריא ןופ ןריטיצ טשינ ןיוש לעװ ךיא
 ןפרַאד ָאד .ןבײרש וצ ױזַא יװ ךוב ריא ןיא זדנוא טלייצרעד יז סָאװ ,ןעז

 -עג טשינ ,לטעלב ַא םתס ףיוא ךיא שימ .סעּפע ןסיוורעד ךָאד ךיז רימ

 ןענעזו סָאװ ,-עטרעװ ןופ טכַאמענ ןזיא רַאלובַאקָאװ ַא, ןעייל ןוא ,טקוקי
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 קַא בָא ר .א .א

 יו םעד רַאפ ןעװעג זיא עס םעדכָאנ ןעו ךיילג ןייז וצ ןעמוקענ ןעװעג

 ָאט ?ָאי ,ךעלרעווש לסיב א ןיא סָאד ,ונ .(08 טייז) "טצפיזעג ןבָאה ייז

 .שרעדנַא ץעגרע ןשימפיוא רימָאל

 סיורָאפ טור ,טור קיטַאמַארגג

 טרַאצ זיא סע זַא זיא קיטַאמַארג

 ױזַא טָאה ןיַאז רעד םינּפא) טרַאצ זיא סע זַא זיא קיטַאמַארג

 סָאד הריבע ןַא ןעוועג ריא זיא'ס זַא ריא ייב ןעמונענסיוא

 .(ןזָאלוצרעביא

 8 רעועז .יק יד ןופ ןעגנַאגעג ןענעז רימ יװ טקנופ טקנעדעג

 טקלעמעג 8 ןענעז יִק יד ןופ טימ טקלעמעג

 יִק יד יװ ךיג ױזַא ךיז ןגעװַאב ייז

 קיטַאמַארג ַא טײקגנירג יװ

 י* םיִלַא ןשיװצ קוליח ןייֵק וכַאמ טשי טגעקעג ןבָאה ײז

 ."סנטסקיצגיװ

 רימ יו ,ערעשטעוו רעזייב ַא ןופ ןסיוו ױזַא עלַא דימ ןלָאז ,גונעג ,ונ

 -נַאדעג עקידלרעּפ יד טָא ןעוו .טרעטנַאלּפעגנַא זיא ָאד סָאװ טשינ ןסייוו

 ןעמ טלָאװ ,שידיי ףיוא ןבירשעג ןעוועג טלָאװ ןיַאטס דורטרענ ןופ ןעה

 ַא ןפורעגסיורַא טלָאװ עמ רָאנ ,ריא ןופ סערוט טכַאמענ רָאנ טשינ ךָאד

 -ליבעג קרַאטש א ןעוועג זיא יז ,תמא .ריא וצ זיוה-לוד ַא ןופ רָאטקָאד

 ריירש ףיוא טַאטסעטַא ןייק טשינ טינ ןייֿלַא גנודליב רעבָא ,יודפ עטעד

 םָאװרַאפ ,ןזיירק עשירעביירש עֶלַא ןיא טסנרע רעבָא יז טמענ עמ .?יירעב

 ןטכער ןרַאפ ןטלַאה ןיילַא ךיז רוטַארעטיפ רעזדנוא ןיא רימ ןוומ ,רעבָא

 דיַאב רימ ןלָאז ,ןביירש סנצימיא טשינ זדנוא טלעפענ רעמָאט ןוא ,ןיבמ

 ?"ןַאמַאפַארג , ןעיירשסיוא

 טנַאלַאט רעּפַאנק א רעדָא ןַאמָאפַארג ַא

 סָאװ ,עכלעזַא ןופ רעכיב סױרַא טפָא ןעייג סע זַא ,ןייז הדומ לעוו ךיא

 יד טימ ןרָאנש ייז ןעו וליפא ?שער המ זיא ,ונ .טנַאלַאט ּפַאנק ןבָאה

 "אה קחצי ,ךיז טכוד טרעטיבעג ןיוש טָאה ןינע םעד ןגעוו ,בנא .רעכיב

 ךיא .יקסניבושט יװ לַאג רעמ טימ ןוא ,קירוצ רָאי 10 ַא טימ ,?ײוזָאר

 ךשמה ַא ךָאד זיא יירערָאנש יד רעבָא ,םעד וצ ןרעקמוא אמתסמ ךיז ?עוו

 ךָאד ןעמוקַאב סרערָאנש יד ןוא ,םירבחמ עקילָאמַא ןופ עילָאד רעד ןזפ

 טימ ךיז טלָאװ יקסניבושט .ב זַא רעכיז ןיב ךיא .טרָא ןפיוא קסּפ רעייז

 ןכַאמ רוטַארעטיל עשידיי יד רימ ןלָאז סָאװ-וצ ָאט ,ןטיבעג טשינ ייז

 טייג רוטַארעטיל רענַאקירעמַא רעד ןיא זַא רימ טביולג ?םעד ןיא קידלוש

 םשינ ןוא .ןפוא רעדנַאנַא ףיוא רשפא סע טוט עמ :ךַאז עקיבלעז יד ןָא

 ןרעוו רעכיב ליפיוו .טרעוו ןּפַאנק ןופ רעכיב סױרַא ןעייג זדנוא ייב רָאנ

 םָאד (/8מ// ?30150615)  ?סרענעלראפ -טייקלטייא ןופ טקורדענ
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 שידיי עירע פמיא ירד

 ךיז ןליוו סָאװ ,ןשטנעמ ןופ ןומטמ ַא ּפִא ןעמענ סָאװ ,עכלעזַא טסייה
 ,רעטנזיוט יד ןיא סױרַא ןעייג רעכיב עכלעזַא ?טקורדענ ןעז

 סעּפע טמוק זדנוא ייב ןטנַאלַאט עּפַאנק יד ןופ וליפא זַא ,טלַאה ךיא

 ןביירש טמענ ןרָאי ערעטלע יד ןיא שטנעמ ַא .רוטַארעטיל רעשידיי רעד וצ

 -םיוא טָאה רע סָאװ ,טלעו רעד ןסיו ןזָאל ֹוצ ידכ ,תונורכז ענייז
 עקַאט טביירש רע .'ודכו ?טעטש םעניילק ןיא סעביל ענייז ןגעוו ,ןָאטעג
 רימ .הביבס ןייז ןופ דליב ַא רימ ןעמוקַאב רעבָא לייוורעד ,ךיז ןגעוו

 טלַאה ךיא .,ןּפיט טימ ךיז ןענעקַאב רימ ,טרָא יינ ַא ןופ רעדליב ןעמוקַאב

 :ןבירשעג טָאה רע ןעוו טכערעג ןעוועג זיא עטעג זַא
 טגנירב סעלעיפ רעװ

 ןעגנירב סָאװטע סםעכנַאמ דריװ

 לָאמַא ןוא ,סטירד ַא ,טייוצ ַא טרעוו ךוב ןייא ןופ ,טגָאזעג יו ןוא

 ןופ טסוװַאב זיא רימ .הריציה-חוכ רעד ןשטנעמ .ַאזַא וצ עקַאט טמוק

 -ימַאפ רעדָא ,גנוטייצ ַא ןיא ןציוו טימ ןביוהעגנָא ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ

 זיב ,ןדָאזיּפע ,ןטנעריצניא טלייצרעד ייז ןבָאה ךָאנרעד ןוא לַאנרושזנעיל

 טשינ ןענעז רימ .ןעגנולייצרעד עקידהשקשינ ןביירש ןעמונעג ןבָאה ייז

 ןייק טשינ זיא טעָאּפ רעד תמחמ ,ןריקארב ןענעק ןלָאז רימ זַא ,ךייר ױזַא

 .קַאזלַאב ןייק רעלייצרעד רעד רעדָא ןָאריַאב

 ןענַאמַאּפַארג ונלוכ

 יד יו תמחמ ,ןענַאמָאפַארג עלַא רימ ןענעז ןעניז ןסיוועג ַא ןיא

 ךיז רימ ןטלָאװ (רעלנרעב דנומדע ,לשמל) ןבָאה ןליוו רעקיטילַאנַאָאכיסּפ
 "יא טקירדעג טשינ זדנוא טלָאװ סעּפע ביוא ,ןביירש טצעזעגקעװַא טשינ

 ןוא טלָאצעג ןֶא טעברַא סָאד טוט שטנעמ רעכעלטנייוועג רעכלעוו ,קינייוװעגנ

 -ושט .פ ָאד ןשימניירַא טשינ לי ךיא ?םעד ןיא טלעג ןיירַא ךָאנ טנייל

 -ענ טשינ טלָאו יצ .ןיילַא ךיז ןופ ?שמ ַא ןבעג ןָאק ךיא רָאנ ,ןיקסניב

 סָאד טָא ןביירש רעדייא ,טסַאג וצ רעדָא ,ָאניק ַא ןיא ןייג רעכיילג ןעוו

 סָאד טא ןביירש רעדייא ,שירפ ןעװענ טשינ סע זיא יצ ןוא ?ךוב

 ןוא עינַאװערָאה רעד ןופ קידנדער טשינ ןיוש ,רעטנזיוט עכעלטע ןגיילוצ
 םעוו סָאװ ,ןרַאלּפמעזקע 800 ןיא ןזיולב טקורדעג ,ךוב סיורג ַא ןיא ,טיוצ
 -יא ןענַאק לָאז ךיא ידכ זיולב ,רעקיצניו ךס ַא ןיא ןייגעצ ,אמתסמ ,ךיז
 ןבײהסױרַא ךיוא ןוא ןכַארּפש ןוא ךַארּפש ןנעוו סעירָאעט עניימ ןבעגרעב
 ךיא טלָאװ יצ ?קיטסיווגניל רענַאקירעמַא רעד ןיא שיערבעה ןוא שידיי
 ןבעל ךיז ןוא ,(16860008) רעכיבנרעל רַאּפ ַא ןביירשנָא טנָאקעג טשיג
 ?תובחרב

 לעװ ךיא .קיטרַאפ טשינ ךָאנ ךיא ןיב תונעט סיקסניבושט .ב טימ
 -ָאפ ,עשיטקַארּפמוא רעכיג רעדָא ,עשיטקַארּפ ענייז ןטכַארטַאב ןזומ ךָאנ
 ,יירערָאנש ןוא עינַאמָאפַארג ענונב ןעגנורעד
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 רוטַארעטיל .דיי רעד ןיא יײרערָאנש ןגעוו
 .םרח-רעכיב ַא ןוא

 -ַארעטיל רעשידיי רעד וצ טָאה יקסניבושט ךורב סָאװ הנעט ַא ךָאנ

 שיריי ַא, סָאװ "יירערָאנש עקידהזבנ, יד זיא ,עינַאמָאפַארג רעד ץוח ,רוש

 ןענעו סָאװ ,ענעי עלַא דצמ סיילפרעּפוס םעד קנַאד ַא ןרָאװעג זיא ךוב

 ."ןענַאמָאּפַארג ןייק טשינ ןניוא סקַאבָאר .רד ןיא

 -ָאנש ןענעז ןענַאמָאפַארג זילב זַא ,טניימ סע יצ טשינ ךיא סייוו

 רעדָא ,רעכיב ןפיוקרַאפ ןרָאפ ןגעמ סרעביירש עטונ רָאנ זַא רעדָא ,סרער

 ָאר זיא סע .זירּפ ןטיול קעשט ַא ןטעב ןוא טסָאּפ ךרוד ייז ןקישסורַא

 ןפיוא ןלעטשוצּפָא ךיז טניול סע ןוא ,םעד ןגעװ ןדער וצ ךס ַא רָאג

 ,ךיז טכוד רימ .רערָאנש ַא טנייפ עלַא ןבָאה רימ ."יירערָאנש , ףירגַאב

 עלַא טשינ רעבָא ;ביל טשינ ךיוא םיא טָאה ָאפונ רערָאנש רעד וליפא זַא

 ןוא סרערָאנש ןַארַאפ ןענעז סע .?טערב ןייא ףיוא ןלעטשפיורַא ןעמ ןָאק

 ,סרערָאנש

 סרערָאנש םינימ יילרעלכ

 טייג ןוא גונעג טָאה סָאװ ,ןכלעזַא טנייפ ךיא בָאה ןטסגרע םוצ

 ,ןעז טעװ רָאנ ,ןלָאצ טשינ לָאמנייק ,ליּפשיײיב םוצ טעװ רע .ןרָאנש טראפ

 םיא רַאפ ןלָאצ לָאז ,ןצבקבש -ןצבק ַא ןייז ןעק סָאװ ,רעסעטימ ןייז ןזַא

 ,עכלעזַא ָאד ןענעז סע .עכלעזַא ןופ רימ ןסייוו עַלַא .ןכעלגעמרַאפ ַא --

 סָאד .תובדנ םענעי ןופ ןעגנַאלרַאפ ןוא ןטעברַא טשינ טושּפ ןליוו סָאװ

 .ייז טגָארט דרע יד סָאװ טרעוו טשינ ןענעז עכלעזַא .ךעלבעגרַאפמוא זיא

 רַאפ סעּפע ןטעב וצ עדָאמ יד רעדיוורעד רָאנ ןעוועג ךיוא זיא רימ

 טשרע ןוא ,יירערָאנש ,יירעלטעב רימ ייב ןסייהעג ץְלַא טָאה סָאד ,ךיז

 ,טשינ טנירק ,טשינ טעב סָאװ רעד זַא ,ןעזנייא ןביוהעגנָא ךיא בָאה טציא

 רעד ןופ ןעמונעג ןיא ...ןיא טשוק סהוימ רעד , ?טרעוװסקלָאפ סָאד זַא ןוא

 ןגָאז ,ךוב ַא רַאפ רעלָאט עכעלטע סיוא טרָאנש רענייא .קיטקַארּפ עמַאס

 ןטעפ א סיוא טרָאנש רערעדנַא ןַא ןעוו רעבָא ,"קידהזבנ זיא סָאד , רימ
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 שידריי עירעּפמיא יד

 ןעמענ ,ןסחי ַא טםרעװ רע ןוא ןַאלּפ ןשיטַאמעטסיס ַא טיול ,"בַאשזד,

 ,דרַאװרַאה ןיא ןרָאסעּפָארּפ ןופ סייוו ךיא .רשיו-רשכ רַאפ ןָא סָאד רימ

 רַאפ טרָאפ ךיז טָאה סע זַא ,ןריט יד ןיא טּפַאלקעג ליפ ױזַא ןבָאה סָאװ

 .הּפיכב-םילשומ ןרָאװעג ייז ןענעז רעטעּפש ןוא ,ענורַאּפש ַא טנפעעג ייז

 ןִא ןיא ןטמַא ,דובכ ,סעיזנעצער ןרָאנש סָאװ ,יד חכב ןיא סָאװ ןוא;

 .ריציפירָאלג ַא טנעדיזערּפ-שזדעלַאק רעד טשינ זיא יצ ?עיצַאזינַאגרָא

 ?"שזדעלָאק-טריטיציפעד ַא רַאפ רערָאנש רעט

 טשינ .ןרָאנש ןענַאמַאפַארג יד רָאנ זַא ,ןרעהֹוצנָא טיג יקסניבושט .רפ

 רעבָא ,ןַאמָאפַארג ןייק ןעוועג טשינ רעכיז זיא דלעפנעזָאר סירָאפ ;תמא

 "עג ךָאד ןענעז םיא וצ ןוא ,רעכיב ענייז טימ ןעלדעּפ טושּפ טנעלפ רע

 -נביוהנֶא ,רוטַארעטיל עשידיי עצנַאג יד טעמכ .עדעדנַא רעקילדנעצ ןעוו

 ןוא ."ּפיצנירּפ, םעד טָא ףיוא טיובעג זיא ,םידבחמ עקילָאמַא יד ןופ קיד

 זיא יצ ,םיא רַאפ ןערָאנש םידיסח יד ןוא םידיסח טָאה רעכיירש ַא זַא

 ?םידיסח יד ןעמוקַאב רע טָאה ױזַא יװ ןוא ?טכער ןוא טוג סָאד ןיוש

 ,ךיז טכוד ףיואנביוא ןופ ?טרָאנשעגסױא טשינ ןעד ייז רע טָאה יצ

 ןײרַא ךיז ןטכַארט רימ ןעוו רעבָא ,יירערָאנש ןייק טשינ ןיא סָאד זַא

 -ָאנש ערעגרע רשפא ךָאנ ןיא סָאד זַא ,רימ ןעעז ,ןינע םעד ןיא דעפיט

 .רעלָאט רַאֹּפ ַא ןטעב ןוא ךוב ַא ןקישניײירַא יו ,יירער

 לָאמנייק בָאה ךיא .רעריטרַאמ רַאפ עכלעזַא ךיא טלַאה לָאמטּפָא

 טנעיילעגנָא ךיז בָאה ךיא זיב ,ןבעלרעביא ןזומ ייז סָאװ ,טסווועג טשינ

 .הכאלמ עקיזָאד יד טכַאמעגכרוד ןבָאה סָאװ ,םירבחמ ענעדיישרַאפ ןופ

 יד ,ןָאטעג לָאמַא בָאה ךיא יוװ ,ןקישּפָא טָאטשנָא ,רַאפדעד ןוא ,היוזב

 רָאנ ,ןקיש רימ ןלָאז ייז םירבחמ ֹוצ רעירפ ךָאנ ךיז ךיא דנעוו,; רעכיב

 טלָאצ הנתמ ַא רַאפ .הריתס ַא ןיוש ןיא סָאד םירָאװ ,טפירשפיוא ןַא ןָא

 -ָאנש רעד בילוצ ןעוועג טשינ ךיוא זיא ןקישּפָא קילָאמַא ןיימ .טשינ ןעמ

 ןבָאה םירבחמ עלַא סָאװ ,ןסָארדרַאפ טושַּפ רימ בָאה'ס רָאנ ,ָאפוג יירער

 ךיא ןיב ןתמא רעד ןיא תעב ,ריבנ עטניּפ רעד סע ןיב ךיא ןַא ,טניימעג

 ךיס טכער ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה ייז ןוא ;ייז יו טננעעגנ רעמ ןעוועג

 יד ןופ רָאֹּפ ַא ייב ןטעבעג ךיא בָאה רעטעּפש .רעכיז ףיוא ןעמענ וצ

 .רעכיב יד ןפיוקרַאפ רימ ןלָאז ייז ,םירבהמ עטנָאזעגּפָא

 רעד ןגעק ןעײינַאב ייז סָאװ ,הלווע עטיורג יד ןייא טשינ ךיא עז

 עכעלגעמרַאפ וצ רעכיב לָאצ ַא ןקישעצ ייז ביוא ,רוטַארעטיל רעשידיי

 עכעלטע יו ,רעמ ןרעוװנָא ?טרעק ַא ייב טכַאנ ןייא ןיא ןענָאק סָאװ ,ןדיי

 ַא סָאװ םעד בילוצ זַא ,ןביולג רימ ןלָאז יצ .ןטסָאק רעכיב קילדנעצ

 ךוב שיטייל ןייק ןיוש טעװ ,ןרָאװעג טפיוקרַאפ זיא ךַאז ?עשינַאמָאפַארג,

 סעדעי ןפיוק ןעניגרַאפ ךיז ןענָאק םיריבג עשידיא ?ןרעוו ןעמונעגוצ טשינ

 -ָאלפ ןיא ןרָאפ ץלַא ךָאנ ןענָאק ןוא שידיי ףיוא סױרַא טייג סָאװ ,ךוב

 ןצנַאג ַא ףיוא סליקסטעק יד ןיא ןוא ןכָאװ רעטניו עכעלטע ףיוא עדיר
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 ק 8 ב א 1 .א .א

 יז טכָאװ -פמעט ַא ןוא רָאטנַאק ַא ,ײבַאר ַא ןטלַאהוצסיוא ףיוא .רעמוז

 .טסָאקעג רעמ ךס ַא

 ,טנַאלַאט ּפַאנק טימ ןוליפא ,סרעביירש עקיזָאד יד זַא ,טלַאה ךיא

 יא ?בקמ רעד .עבָארּפ ףיוא "ערַאװ, רעייז ןקישוצניירַא םכער ַא ןבָאה
 -סיוא ןַא ןייז אקווד ליו דע ביוא ןוא ,ןעמענוצניירַא סָאד ביוחמ טשינ

 סָאװ עכלעזַא ,ןעמוק טעװ הרוחפ עטכער יד זיב ןטרַאװ רע ןָאק ,רעביילק
 ,ןרעו טפיוקעג ןלָאז -עכיב עטרימערּפ רָאנ ןעו ןוא ,טרימערּפ טרעוו
 יד טא ,ןיינ .רוטַארעטיל רעשידיי דעד וצ ייו ןוא ְךֶא זַא ןעוועג טלָאװ

 ,סעּפע ןנעװַאב ייז .ןכַאז ערעסעב רשיפא רַאֿפ ערַאװ ַא ןכַאמ סרערָאנש

 ןַאדהַאפ ןענעז סע זַא ,ןסעגרַאפ טשינ ץ'ניװָארּפ רעד ןופ רעוט יד ןזָאל ייז

 -ידיי יד ןעיזיילקרַאפ טשינ ןזָאל ייז ןוא ,טלעוו רעד ףיוא עשידיי רעכיב

 .סירושז עשיטסַאניד טימ דוטַארעטיל עש

 ,עכלעזַא ןָאט ךעבענ ןלָאז סָאװ, :סרוגיטק יד ןָאט גערפ ַא רימָאל

 ןוא ,"טעטימָאק  ןייק טשינ ןבָאה ןוא ןביירש םוצ ןעמוקנָא ןזומ סָאװ

 ןעננוטייצ ןייק ןוא רעכיב ערעייז ןּפוטש ןלָאז סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא ןייק

 טגע-פענכַאנ טשינ עקַאט לָאמַא בָאה ךיא זַא ,טשינ טניימ ?טשינ יאדווא

 סױרַא ןענָאק רע טעװ ,ןטעברַא טשינ רע טייג סָאװרַאפ ,ןכלעזַא ייב

 רע זַא ,טרעיקרעד רעבָא רימ טָאה רע .עצַארּפ ןייז ןֹופ רעכיב יד ןבעג

 שּפיה ַא ןגעו תמא ןיא סָאד ןוא .ןטעברַא טשינ ןָאק ןוא קנַארק זיא

 טראפ ייז ןלָאז סָאװ .ךיוא טנַאלַאט טימ אקווד ,רעביירש עשידיי לסיב

 ינריפ סע יװ ,ןעגנולדנַאהכוב טימ טַארַאּפַא ןַא טַאהעג רימ ןטלָאװ ?ןָאט

 ייז יא רעבָא ,תונעט ןבָאה ייז וצ טנָאקעג רימ ןטלָאװ ,ןטייל ייב ךיז

 ןרעװרַאפ וצ ייז יא ,ןביירש ןופ ןענידרַאפ וצ טייקכעלנעמ יד ןבעג טשינ

 ,תמכא .ףָארטש עסיורג וצ ַא ןיוש זיא סָאד ,ונ --- תושקב טימ ווידב ןקיש

 -ײעד רעבָא ,הָאנה רעייז רַאפ רעדָא ןגעו הבוט רעייז ןופ ןביידש ייז

 -ָאמרעד ךיז ריִמָאְל ןוא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד סעּפע וצ טמסוק ?ייוו

 ַא רַאפ ןטלָאגעג ערעדנַא ןוא ןעמכילע-םולש רַאפ טָאה ר"מש זַא ,ןענ

 -עצ טָאה רע .ןטסנידרַאֿפ עקיטלַאװעג רמש טָאה ךָאד ןוא .ןַאמָאפַארג

 טשינ רָאג זיא סע .רוטַארעטיל רעשידיי רעד רַאפ סערעטניא ןַא ןזָאלב

 טשינ ןוא "ןַאמָאפַארג  ,גָאז א ןבעג טשיניריד טשינ-רימ ױזַא טכער

 ישח ריש ַא ןבירשעגנָא טָאה סָאװ רעד וליפא .ןליּפשייב ןייק ןעגנַאלרעד

 ,ןכלעזַא רַאפ ןָא טייג רע זַא ,אמתסמ טסייוו רע תמחמ ,עיגַאמַאּפַארגל םיר

 ,סרעקיטירק עסיוועג יו רוטַארעטיל רעשידיי רעד רעמ ןגָארטעגוצ טָאה

 טשינ ץיטָאנ ןייק וליפא םיא ןליוו ןוא ןַאמָאּפָארג ןָא םיא ןפור סָאװ
 ענייז טקישעצ רע .רערָאנש ןייק טשינ דָארג זיא רעבלעזרעד ןוא .ןבעג

 -ָאנש עקידהזבנ, ןֹופ ?לכ2 רעד וליפא ןַא ,טזייווַאב סָאװ ,טסיזמוא רעכיב

 -ַארג ןייק טשינ ןגניוא סקַאבָאר .רד ןיא ןענעז סָאװ ,ענעי עֶלַא רצמ יירער

 .(ןברָאטשענ לייוורעד זיא ןייטשטינַארג .מ) .טשינ ךיוא טלינ ?ןענַאמאפ
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 שידיי עירעּפמיא יד

 -סיוא טָאה סָאװ ,רעלטעב םענעי ןָא ןענַאמדעד ָאד ךיז ןלעװ רימ

 םיא טניפעג רעטעּפש ןֹוא סָאבעלַאב ַא ייב לבור ןבלַאה ַא טראנשעג

 -על ענעטָארבעג רעלעט ַא רעביא ןַארָאטסער םענייפ ַא ןיא רעטצעל רעד

 וטסָאה רַאפרעד טָא, ,ןבדנ רעד ןָא םיא ףיוא טלַאפ "שטייטפ , .ךעלרעב

 ,"טשינ ייטשרַאפ ךיא , "?ךעלרעבעל ףיוא ,לבור ןבלַאה ןיימ טפרַאדעג סָאד

 ,טלעג ןייק טשינ בָאה ךיא ןעװ, ,ןצבק רעד טרעפטנעעג ןסַאלעג טָאה

 טלעג סָאד ָאי ןיוש בָאה ךיא זַא ןוא ,ןסע טשינ ךעלרעבעל ןייק ךיא ןָאק

 רָאפ ןעוו ,םלוע לש ונובר ָאט ,ןסע טשינ ךעלרעבעל ןייק ךיוא ךיא ןָאק

 ייב הסנרּפ עקידנעטש ןייק ביוא "?ךעלרעבעל ןעניגרַאפ ָאי ךיז ךיא ןעק

 ךיוא ייז ןלעו רעכיב ןייק ןוא ,טשינ "סרערָאנש , יד ןבָאה גנוטיוצ ַא

 ,סעּפע ןקו-ד ןענָאק טראפ ייז ןלעװ יױזַא יוװ ָאט ,ןכיוקרַאפ ןענָאק טשינ

 ..ןסע יװ קיטיינ ױזַא ןעמעלַא זדנוא ייב זיא ךיז ןקורד ןוא

 דָאזיּפע רעטנַאסערעטניא ןַא

 ןעמ ןָאק הלוע עקיטלַאװעג ַאזַא טשינ זיא יירערָאנש עשירבחמ זַא

 ןט:18 ןיא רוטַארעטיל רעשילננע רעד ןופ ?ייז רעד סָאװ ,םעד ןופ ןעז

 -סעשט דרָאֿל ייב טלעג ןטעבעג טָאה ,ןָאסנָאשזד ?עומַאס ,טרעדנוהרָאי

 .ךוברעטרעוו ןייז ייב ןפלעהוצסיורַא םיא ידכ ,דליפרעט
 ,רעגניז רָאדיזיא סָאװ ןבעגוצרעביא ןייז טעװ טקנוּפ םוצ ,רעמ ךָאנ

 -עג רימ טָאה 6198 1:00ע010260246 יד טכַארבעג דנַאטשוצ טָאה סָאװ
 )סש19 181106006 1מ 81006:0 '18030/+ ןיימ סױרַא זיא'ס תעב ןבירש

 ןופ ןעניז ןטסטכע ןיא ,קיטשרעטסייס ַא זיא סולפגײא רעשידיא רעייא ,

 ךיא בָאה ,1882 ןיא ?ןרָאװעג טפיוקרַאפ ןענעז ןרַאלּפמעזקע ליפיוו .טרָאװ
 סע קידנקישסרַא ,ךוב טשרע ןיימ ןופ ןרַאלּפמעזקע 4000 טפיוקרַאּפ
 ןקישוצּפָא סָאד טגנַאלרַאפ ןוא ןעגנוזייװנַא-טסָאּפ ַא טימ םיניצק 6000 וצ

 טלָאװעג טשינ ןבָאה ייז) רעלָאט ןייא טימ .טשינ ןפרַאדַאב ייז ביוא ,קירק

 ךיא ןעוו .טלעטשעגנדירפוצ ךיז ייז ןבָאה (ןקישקירוצ טימ ןעימַאב ךיז

 ןבעגעגרעביא רימ טָאה סָאװ ,ןקענילעי ףלָאדַא .רד טלייצרעד סָאד בָאה

 ןכָאנ ,ןבענעגּפָא םיא טָאה סָאװ ,םענייז םירפסירכומ ןטימס תודצ ענייז

 ,ןפיוקרַאפ וצ ןבענעג הליחתכל טָאה רע יו רעכיב רעמ ,דירי רעקיצפייל

 ,ךיא ןַאק סָאד ,ןָאטעג גָאז ַא רעבָא רעטכעלעג ַא ןסָאשעגנסיױא רע טָאה

 ןיא םיא ךיא בָאה ױזַא בא ,טט טכינ ,ןיװ ןָאּפ רענײבַאררעבָא רעד

 עננוי יד ןפרַאו תויח .טכינ ךיז יז ןנַאלקעב ןַאד ,טרעפטנעעג עגר רעד

 ךיז ןעגנַאֿפ רעבָא םדָא-ינב יד ייב .ייז ןגעו טשינ רעמ ךיז ןרעמיק ןוא

 ןוא לשמ םעד ןענַאטשרַאֿפ טָאה רע ."ןריובעג ןכָאנ טשרע ןָא תורצ יד

 ..ןֿפיוקרַאפ וצ רעווש רעבָא ,ךוב ַא ןביירש וצ גנירג .ךיוא ריא טעװ סָאד

 יד ן-עשַאקרַאפ ןזומ רָאנ ,ערעדנַא ףיוא ןזָאלרַאפ טשינ ךיז ןרָאט רימ
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 ק ַא ב ַא ר .א .א

 -עד ףיוא ןעניפעג ךיז ףרַאד ךוב רעייא ?ןענַאטשרַאפ .לבדַא ענעגייא
 קיפליהַאב ןענָאק ךיא לעװו רשפא ןדיא עכייר טנזיוט 10 ןופ עצילָאּפ

 י 2

 ןגעווטסעדנופ ,ןיו ןופ רעניבַאררעבױא ןייק ןעװעג טשינ ןיִכ ךיא

 רעגניז .רד סָאװ ,ןָאט וצ ךיז ייב ןלעוּפ טנַאקעג טשינ ךיוא ךיא בכָאה

 .ךֹוב ןופ טסווװעג טשינ ןבָאה ןדיי עכייר יד ןוא ,טגיילעגרַאפ דיס טָאה

 -ענרעביא יד עמריפ-םָאטרוה א ןפיוקרַאפ ֹוצ ןעמוקעג ןיא סע ןעוו ןוא

 -ריפ רעקרָאי וינ יד טָאה ,רעטעּפש רָאי עכעלטע טימ ,ענַאלפיוא ענעבילב

 טָאה ךוב ןדעי ןופ טפלעה זַא ,העידי רעד טימ סנגיוב יד טקישענּפָא עמ

 ןיא רקיע רעד רָאנ . טדער רע סָאװ טסווװועג טָאה רעגניז ר"ד .טלעפעג

 ײַאידיּפָאלקיסוע שיאושזדה, לעב רעד יוװ טייקכעלנעזרעּפ ַאזַא כיוא סָאװ

 יירערָאנש ןפוא ַאזַא זַא ,ןמיס ַא ןיא הטיש ַאזַא ןופ ןטלַאה טנאזעו טאה

 : .ךערברַאפ רעקיטלַאװעג ַאזַא טשינ ךָאנ זיא

 --ַאפ רע .רענעש ךָאנ רעבָא זיא לקיטרַא סיקסניבושט ןופ ןייּפטי רעד

 ,רעבָא טלָאװ עיצקַא עוויטקעלַאק עטריזינַאגרָא ןַא, ,ןגָאז וצ ךיז טניג

 -יב רעשידיי רעד ןיא סעיצקירטסער עסיוועג ןצעזכרוד טנַאקעג ,קפס ילב

 -נעצ ןימ א ןיוש טניימ סָאד ."ךוב ןשידיי םעד תבוטל ,עיצקודָאדּפירעכ

 טיג רעמָאט זַא ,ןסייהעג טלָאװ סע .רעכיב ףיוא שינערעװרַאפ ַא -עדָא ,רוז

 .ךוב ַא סיורַא ,ביל טשינ םיא ןבָאה רעריפלדער עכעלטע סָאו ,דעניוא

 ,קספ םעד סױרַא טיג הרבח עטריזינַאגרָא יד ןוא ,םרח ןיא ךוכ קָאד זיא

 .ןעמענ טשינ טנַאה ןיא .סָאד ףרַאד עמ ןוא טשינ גיוט ךונ סאד זַא

 רימ ןענעז נונעג ןיוש .ַּפֶא טזָאל ,יקסניבושט .רפ ךייא טעב ךיא

 ?םרח ַא קיטיינ ךָאנ זיא ,סעימערּפ טימ טפָאדטשינ

 ?םירבחמ ןוא רעכיב רַאפ ןיד-תיב ַא

 -יקת רעטסעב דעד רַאֿפ רעסעב ץְלַא ךָאנ ןיא יירערָאנש עטסגדע יד

 .קינעטַארטס ףיוא טציטשעג ךעלטנגייא זיא סָאװ ,יירעכוז-טכַאמ ןוא תופ

 -סיורַא ךיז רעווש זיא ףיקת ַא ןופ .הצע ןַא ךיז ןעמ טיג רערָאנשש א טימ

 ןטלַאו רימ ןעוו .ןישַאמ א טימ ןָאט וצ רימ ןבָאה ָאד תמחפ ,ןעיירדוצ

 -יווידניא ןבָאה םיקסוּפ יד וו ,ענובידט עשירַארעטיל ַא טָאהעג תמאב

 ,ןיד רעד רעבָא זיא יו .ץורית ַא ןעוועג ךָאנ טלָאװ ,ןעננוניימ עלעוד

 ךיז טָאה סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןופ רובח ַא ןטכַארטַאב וצ סיוא ינטוק סע זַא

 טָאה רעדָא ,הרובחבש:ףיקת ןופ בייוו םעד רַאפ טניינרַאפ ףיט ױזַא טשינ

 ךיז טָאה סע רעדָא ,רעגיווש ןייז ןגרָאפ-טוג ןטיירב ַאזַא ןבעגעגּפָא טשינ

 עמַאס ןטימ ןעוועג םיכסמ טשינ גנוטייצ ַא ןיא טָאה רע זַא ,טכַאמענ

 רענעפָארטַאבנָא רעד זַא ,רעכיז ןייז ןיוש ריא טגעמ טלָאמעד ,העד-לעב

 -ַארעטיפ םעד ןופ רעוו םירָאװו ,קסּפ ןקיטכיר םעד ןעמוקַאב ןיוש טעוו

 ?שאר עמַאס ןטימ ןּפעשטרַאפ ןלעוו סָאד ךיז טעוװ ןיד-תיב ןשיר
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 שידיי עירצּפמיט יר

 ביייק ,ריטַא-עטיי רעד ןיא עיטַארקָארװיב ןוא עינַאמָאפַארג !שיווצ

 -קמ רַאפ ןיַאְיּפ ןייק ָאטשינ ןיא סע .עטשרע סָאד טמיטשאב סיוא ךיא

 ןוא ןטּפשס סרענעייי יד ךימ ןיָאז .סַאג רעשידיי דעד ףיוא םזיאיטרַאק

 טיײרגקנַאד ןענעז רימ שטָאכ ןוא .ירושז רעדָא ?עטיסָאק , ןייק טשינ

 ןטלַאהעגסיױוא ןטיָאװ םיבדנמ יד ןעוו -עכיילג ןעוועג טלָאװ ,טלעג ןרַָאפ
 רימ .ןעגנופַאש ערעייז ןצעזּפָא טנַאקעג ןטלָאװ סרעביירש ווו ,לַאנרושז ַא

 ןזָאק וצ הוצס ַא ןעוועג טלָאװ ךיוא .גונעג טשינ רעבָא ןלַאנרושז ןבָאה

 .ןדָאלפוש יד ןיא ןניל סָאװ ,ןדיבתכ ךס ַא טלעװ עקיטכיל יד ןעזרער

 רעמ ד-עבא ,ךַאז עטונ ַא זיא טסוװַאב ןיוש זיא סָאװ ,רבהמ ַא ןפלעה

 טטײנ ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ךיוא ןוא םירבחמ עיינ ןפלעהוצסיורַא זיא רשיוו

 להק ןטשײרַאדעטיל ןטימ ןעננואוצַאב עכעלנעזרעּפ ערעייז ןיא ןעוועז הילצמ

 .םיאבנ ערעיוו ןוא
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 --- 20 --ה

 שידיי ןופ תובישח יד

 ךָאנ ןיב ךיא ,קירוצ רָאי 490 עּפַאנק טימ ןייז טזומעג טָאה סָאד

 רעבָא ,לַאערטנַאמ ןיא לוקס-ייה ןופ סױרַא טשינ ךָאנ ,לגניא ַא ןעוועג

 -עגכרוד בָאה ךיא תמחמ ,שירפ ןבילברַאפ ךָאנ רימ זיא קורדנייא רעד

 ןטייצ ענעי ןיא .ןרערט זיב טרירעג טָאה סָאװ טנעפַאמ-רוטלוק ַא טבעל

 ןוא ,לַאערטנַאמ ןופ וינעועיקרַאּפ רעד רַאפ ןטלָאגענ .טס קורברעש טָאה

 -סירַא עמַאס יד רָאנ --- טלָאמעגסיוא סנטסקיצניוו ךיז ךיא בָאה ױזַא ---

 לַאטרַאװק ַא זיולב ןעוועג זיא סאג יד .טניווועג ןטרָאד טָאה עיטַארקָאט

 קורברעש ןיינייברַאפ גָאט עֶלַא טזומענ ךיא בָאה ,סַאג רעזדנוא ןופ טייוו

 ןדער ןוא ,סעמיטש עכעלטע טימ עטַאבעד ןימ ַא ךיא רעה לָאמנייא .טס

 -יטנַא ןשימָאנַאקע ןנעו טדער רענייא .םזיטימעסיטנַא ןנעו ןעפ טדער

 םעד רָאנ ,סָאד טשינ טניימ רע זַא רעטנוא רעטייווצ ַא טּפַאכ ,םזיטימעפ

 -עד ייס ,ךַארּפש "עשיטנעגילעטניא , יד ייס .םזיטימעסיטנַא ןשיגָאלָאאז

 אזַא ןופ ןעמוק תולוק יד סָאװ טקַאפ רעד ץלַא יװ רעמ רעבָא ,ָאפוג ןינע

 ,ןדלַאה ןיא טמעלקרַאפ טָאה סָאד ,שידיי ןעמ טדער ןדער ןוא זיוה ךייר

 ןסַאג עשידיייטשינ יד ןיא ןעקשוש ךיז ןעמ טנעלפ שידיי ףיוא תמחמ

 עיזַאנמיג רעשילױטַאק ַא ןגעקטנַא ,סָאג רעכייר עמַאס רעד ףיוא ָאד ןוא

 טליפעג בָאה ךיא .ץלָאטש ױזַא ,שימעדַאקַא ױזַא ךַארּפש ןיימ ּפָא טננילק

 יפיוא טרעװו ךעבענ םותי רעטפַָאדטשענ ַא זַא טעז עמ ןעוו יו קיטכיר

 .טכירעג

 ןבי-דשַאב סָאד ןוא טנעמַאמ ַאזַא טליפענכרוד ךיא בָאה לָאמ טייווצ ַא
 רעד ןיא בָאה ךיא ןעוו 118:72164 2!/טזממז 0011611ם, ןיא ןליפא

 עשיריי טימ עיצקעלַאק סרעניוו ןענופעג קעטָאילביב רעדרַאװרַאה רעקיזיר

 ךיוא ךיז ןבָאה סע .ךעלטסעק עגעריּפַאּפ ןיא טשטעווקעגניירַא ,סעקרושָארב

 ךיז טָאה סע .רעכיב ןוא ןלַאנרושז ענעדנובעג עכעלטע ןענופעג ןטרָאד

 -רַאפ לָאמַא טעװ גנולמַאז ענעטלַאהַאברַאפ יד טָא זַא ,טמולחעג טשינ רימ

 11 ןופ עקעטָאטרַאק עצנַאנ ַא ןרעדָאפ ןוא ץַאלּפ ליפ יױזַא לָאמ 18 ןעמענ

 עכלעזַא קעטָאילביב רעדרַאװרַאה רעד ןיא ןעמעשרַאפ טעוו ןוא ,ןדָאלפוש
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 שידיי עירעפמיא ירד

 -עג ןענעז סָאװ ,עדעדנַא ןוא עשידניא יד ,עשיבַארַא יד יו ןרוטַארעטיל

 ךיז טסעמרַאפ ןוא .ןרָאװעג ןריובעג זיא שידיי דעדייא ךָאנ טמירַאב ןעוו

 עשילעוו ,עשינָאטערב ,עשירייא ,עשיטָאש) ןרוטַארעטיל עשיטלעק עלַא טימ

 .ןעמונעגנעמַאזוצ (עשינרָאק ןוא

 יאדווא -,ונ טאמער ןרָאװעג טרינַאּפכיא ױזַא ךיא ןיב סָאװרַאפ

 רעכָא ןיא סָאד .טננוי דעד ןופ טעטילַאטנעמיטנעס יד ןריטנַאקסיד ןעמ זומ
 .ליפעג-"רשוי , סע בילוצ ןעמוקענ זיא טייקטרירעג יד .ץלַא טשינ ןעוועג
 יז טפור עפ .ריא טימ ךיז טמעש עמ .ןגיּפשרַאפ ךַארּפש ַא טרעוו טָא
 טניפעג עמ ןוא ,המוקת ַא טראפ יז טניפעג ָאד ןוא ,"החפטשי , ,"ןָאנרַאשז,

 ,דרַאװרַאה ןיא טיזַא רוטַארעטיל ריא דַאפ קקניו ַא

 שידיי ןיוח טלעוו רעד ןיא ץילַא

 ,ןריירפ ןיא ייס ,טכַאמענכרוד ךס ַא רָאנג שידיי טָאה טייצ רענעי טניז
 ןופ וליפא ,ןשטנעמ קיצניװ ןעװ טייצ ַא ןעוועג זיא סע .ןדייל יא ייס

 ךיז טניפעג טלעוו רעד ףיוא זַא ,טסווװעג רָאג ןכָאה ,ןזיירק עטעדליבעג יד

 -וצ ראי 80 טיס דנַאלננע ןיא סיױרַא ןיא סָאו ךוב ַא ןיא .ךַאדּפש ַאזַא

 -עוו ןטקעלַאיד ןוא ןכַארּפש 2000 םורַא טנכערעגסיוא ןענעז סע ווו ,קיר
 -- טטיודנעדוי ָאי טייטש (118 טייז) ץענרע רָאנ ,טנָאמרעד טשינ שידיי
 עשיע-בעה טימ ןבירשעג שטייד זיא סָאד זַא ,טשטייטרַאפ טרעוו סע ןוא
 -עלק ןייק טשינ ןטלַאהעג טָאה ױזַא ,רעמ ןעמ ףרַאד סָאװ ןוא !תויתוא
 .רעדיינשנייטש ץטירָאפ יו ?ודג רערענ

 רעכיב עשיערבעה ןפ גָאלַאטַאס ַא ןיא סָאװ ,שודיח ַא ןעד זיא יצ |

 ץיא סָאזו .1892 ןוט 1868 ןרָאי יד ןשיװב ןגָארטעגוצ ייזמ ןשיטירב ןיא

 ףַארנַאילביב-טּפיוה םענופ לרעּפ קיטש ַאזַא ךיז טניפעג 1894 ןיא סױרַא
 ןפרַאד (קיטסירטעלעב .ה .ד) טרָאס םעד ןופ רעכיב יד ןשיווצ , ;ןטרָאד

 שטָאכ סָאװ ,טקעלַאיד ןשישטייד-שידיי םעניא ןטפירש יד ןרעוו טנַאמרעד

 רעד רעבָא ייז ןעלדנַאהַאבכ ,טרעוו ןשירַארעטיל םוש ןייק טשינ ןבָאה ייז

 -עז רעוו ."ןדיא עשיסור ןוא עשיליוּפ יד ןופ ןבעל עכעלרעניא סָאד רקיע
 -ַאש עלעניגירַא , ערעייז רַאפ ןעקנַאד ןפרַאד רימ ןעמעוו רעביירש יד ןענ
 ןַאװו רבחמ םעד ייב ןענעז סָאד ,ונ ?"טרעוו ןקידװעטײטַאב ןופ ןעננופ
 ןוא ןָאדרָאג ,ןיקסנעלָאמס ,ופַאס :םירבחמ עשיאערבעה יד , ,ןעלַאַארטס

 "עג ןבָאה טגעמעג ןיוש רע םָאה 1894 ןיא זַא ךיז טכוד ."ןהָאזנעבעֶל
 טלָאװ טנייה ...ןעמכילע םולש ןוא ,ןצרּפ ,ןענָאזעניד ,ןעלעדנעמ ןופ טרעה
 ןיוש זיא שידיי תמחמ ,ןייז טלָאמענ .טנַאקעג טשינ תוצראה םע ןיפ ==

 | .רכד םש ַא ןרָאװעג

 קירוצ ראי 60 ַא טימ טָא .טלקיװטנַא ךיז טָאה שידיי ךיג יוו א
 .וצ-ּפ טקיטופ ןוא ןָאגרַאשז םעד ןנעװ םכילע םולש טשירע טריזַאטנַאפ



 קה ַאב אר .א .א

 ןלעװ רעטעּפש רָאי 20 טימ זַא ,ןלעטשרָאפ טנַאקעג ךיז ייז ןבָאה יצ

 זַא ןעסענ ערעיײז ןגָארט סעיצוטיטסניא ןוא סעיצַאזינַאנרָא רעטרעדנוה

 ופ סעילַאװכ:טפול יד רעביא ןרעוו ןגָארטעג ןלעוו ןעגנולייצרעד עדעייז

 עיצַאב ךיז ןלעוװ סעיצַאטרעסיד-רָאטקָאד זַא ,ןרעדנַא ןזיב טלעוו קע ןייא
 = טעװ סע זַא ,טמולחעג וליפא ייז ךיז ןטָאה יצ ?ןעגנופַאש ערעייז ףיוא
 טיעטנטנאלאידַאר עשידיי הרבח ַא ןרימרָאפ ךיז ,רעטעּפש רָאי 90 טימ

 -יפ וליפא ,רעכיב עכעלטפַאשנסיװ ןיא ןעוו טייצ ַא ןעוועג זיא סע

 ,רליפמולב .9 .שידיי ףיוא זמר םוש ןייק ןעוועג טשינ זיא ,עשיגָאלַאל

 -עביא ךובנרעל ַא 1929 ןיא ןבידרשעג טָאה ,לארשי ינב ןניהאמ עקַאט

 זייק שידיי ןגעוו רעבָא ,ןכַארּפש רעטרעדנוה טלדנַאהַאב רע ווו ,ךַארּפש

 דנַאב ַא ןבעגעגסױורַא ןרָאי ייוצ רַאפ טָאה'מ זַא רַאפרעד .טשינ סּפיּפ

 טָאה ,סנטסיימ עשינַאלָאּפָארטנַא ,ןעלקיטרַא ענעפרָאװעצ סריּפַאס טימ

 יוא ,קיטענַאֿפ רעשידיי רעד רעביא טעברַא ןייז ןעמונעגניירַא אקווד ןעמ

 דָאג ןווש ךיז טָאה ,רָאכעּפָארּפ דעשידיא ַא ךיוא ,רעלעטשנעמַאזוצ רעד

 .ורמאי המ ןרַאפ ןקָארשעג טשיינ

 ךיז ןטייב ןטייצ |!

 -ייונַא ןכַאמ ,קירוצ רָאי 28 רעכעה טימ ,ןביוהעגנָא כָאה ךיא זַא

 -ימעדַאקַא -עד טָאה ,רעכיב עשיגָאלָאכיסּפ עניימ ןיא שידיי ףיוא ןעגנוז

 טלָאװ ךיא יו ןעזענסיוא טָאה סע .סעציילּפ יד טימ טשטעווקעג םלוע רעש

 ןיא טציא .םוטעמוא רוטלוק עשידיי יד ןּפעלשניײרַא דלַאװעג טימ ןלעוו

 עלהשעמ ַא ךֹוב ןשיטילַאנַאָאכיסּפ ַא ןיא .ןעז וצ טשינ סעיינ ןייק ןיוש

 .ןנָאלַאנָאמ סמבילע םויש ןופ עלהאצמה ַא רעדָא ןצרּפ ןופ

 רעד ןופ ןָאנרַאשז רעטעשטעילַאקעצ , רעד רעמ טשינ ןיוש זיא שידיי

 ןושל ַא ,ךַארּפש-ףמַאק ַא ,רוטַאדעטיל-טלעוװ ַא טימ ךַארּפש ַא רָאנ ?ָאטעג

 ןיא .עטכישעג דעד ןופ ?לסעקזירעייפ םעניא ןרָאװענ טרעטיילענ זיא סָאװ

 -ַאש ןיא ן-עה ןזָאל ךיז זיולב ןנעלפ ןדיא ןעוו .תובישח יד טקעטש םעד

 ןבענ ןענַאטּפַאק עגנַאל יד ןיא תויועה ערעייז טימ ןוא םיקסע רעכַאמ-רעכ

 ךיז טנַאקעג טשינ שידיי טָאה ,ןרענַאדג סָאו םינדחּפ ןופ קורדנייא םעד

 -ַאּפ רעקיזָאד רעד ןגעו טדער עטעג .יוג םענופ ןגיוא יד ןיא ןבייהרעד

 סָאמ רעקיצנינ ןייק טשינ ןיא ?עכַארּפשנקָארַאב , רעשיטעט

 שידיי רַאפ ןטרעוו טדימשעג ןבָאה ןטייקיטעט ערענָאיצולָאװער יד

 ץלַא ךָאנ ךיז ןָאק שידיי .לכיח םעד טיובעגסיוא טָאה רוטַארעטיל יד ןוא

 ךיז טכוד ריפ רעבָא ,ןכַארּפש עשיאעּפָאריײא טּפיוה יד וצ ןכיילנ טשינ

 רעצרוק ַאזַא ןיא סערגָארּפ ַאזַא ןזיועג טשינ טָאה ןושל םוש ןייק זַא
 ךָאנ טשרע ןבָאה סָאװ ,ןכַארּפש ןַארַאֿפ ןענעז פ"ר ןיא זַא סייוו ךיא .טייצ

 ןבָאה ייז ןוא ,תיכ:ףלַא ןַא ןעמוקַאב עיצולָאװער רעשיטסיוועשלאב רעד
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 שיריי עירעּפמיא יד

 ךָאנ םעוו סע .סרעלייצרעד ןוא ןטעַאּפ טימ רוטַארעטיל לקיטש ַא ןיוש

 ןופ ?כענק יד וצ ןכיירגרעד ןלעוו ייז זיב גנַאל יו עדוי ימ ןעמענ רעבָא

 .רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש-רוטַוק ַא יװ ,שידיי

 ױזַא טשינ ןלעוו תיביףלַא ןַא ןעמוקַאב טשרע ןבָאה סָאװ רעקלעפ

 קירוצ ראי 9000 עגרַאק טימ ךָאנ טָאה סָאװ ,קלָאפ ַא ןגָאינָא ןענַאק ךיג

 .רוטַארעטיל ענעבירשעג ַא טָאהעג

 טנעדיצניא רעשירָאטסיה ַא

 וליפא .ןביירש ןוא ןביירש ןעמ ןָאק שידיי ןופ תובישח רעד ןגעוו

 עטקיניירַאפ יד ,טכַאמ-טלעוװ רעד ןופ טנעדיזערּפ עמַאס רעד סָאװ סָאד

 ןעמוקעגרַאפ זיא'ס תעב ,שידיי רַאפ טלעטשעננייא ןיילַא ךיז טָאה ,ןטַאטש

 -ָאטסיה עסיוועג ַא שידיי ןבעגענוצ ןיוש טָאה ,עניטנעגרַא ןיא הלהב יד

 -ַאב ןעמ טָאה לָאפַא יװ ,עינָאריא ןַא טושּפ ןיא סע .תוממפורתה עשיר

 ןוא ,טרָאװ שידיי ַא סיוא טדער עמ רעדייא ןקוקמורא טוג ְךיִז טפרַאד

 ײלרעֶלַא .רבדל רֹוסִא ,וכַאט ןעוװעג ךָאד זיא ןיילַא "שידיי, ןעמאנ רעד

 ןוא ,טרָאװ ןטימ ןצונַאב וצ טשינ ךיז ידכ טכוזעג ןעמ טָאה ןעלטרָאפ

 ןוא ,שידיי רַאפ עראוװ ַא רָאנ טלעווזור ןילקנַארפ רעקיורג רעד טכַאמ ָאד

 .אימ הּפב םעד רַאפ רעדָא םעד ןגעו טדער

 ברַאטש ןייא ןיא שידיי טלַאה םיריוטקַאד-רוטלוק ערעזדנוא טיול

 ַא -- יו טכעל רעמ ןִיַא ,טברַאטש שידיי רעמ סָאװ ,םיאְיַּפ יאלּפ ןוא

 ןסקָאדַארַאּפ םיריױטקָאד יד ןענעז רשפא רָאנ ?תמא טשינ ,סקָאדַארַאּפ

 ...הרג-הלעמ ןענעז סָאװ ןסקָא טושּפ רעדָא

 לעװ ןענעכייצרַאפ טנַאקעג טלָאװ ךיא סָאװ ,ןטקַאפ רעטרעדנוה יד ןופ
 רָאסעּפָאדּפ רענעברָאטשרַאפ גנַאל טשינ רעד .םענייא ןבעגרעביא זיולב ךיא

 ןופ עטכישעג רעד רעביא ןטעטירָאטיױא עטסערג יד ןופ רענייא ,ןָאטרַאס

 ןַא סיסיא לַאנרושז ןייז רַאפ ןביירשנָא ןטעבעג לָאמַא ךימ טָאה טפַאשנסיוװ

 ןיא ּפָא ְךיִז טלגיּפש יז יו ,טפַאשנסיו ןופ עטכישעג רעד רעביא ?קיטרַא

 -ַאב ךיא בָאה ,"שידיי ןיא ןטעכרַא עכלעזַא ָאטשינ ןענעז סע רעבָא , .שיריי

 -עג ןַאמסטּפַאשנסיװ רעשינלעב רעד טָאה --- ??ריא טדער סָאװ ,, .טקרעמ

 טָאה שידיי ןיא זַא רעכיז ןיב ךיא .ןייז טשינ ןָאק סָאד , -- טרעפטנע

 ייאדווא טָאה רע ."טפַאשנסיװ ןופ עטכישעג רעד ןגעוו ןבירשעג ךיוא ןעמ

 "עג רע ןזיא יאוולה .ןכוזכָאנ טשינ לי ןוא ליופ ןיב ךיא זַא ,טניימעג

 -קיט-ַא ,עכלעזַא ןייז טפרַאדַאב ָאי ןטלָאװ סע זַא ,זיא תמא רעד ...טכער

 ,סנטסקיצניוו ,ןעל

 עּפַאנק ַא טימ :עברָאט רעצנַאנ ַא ןופ ךיילגרַאפ ןייא ךָאנ זיא טָא

 ןיא ןטסינויצ רעדַאנַאק ןֹופ רָאפנעמַאוצ א ףיוא ןעוו קירוצ רָאי 0

 בור סָאד ידכ שידיי ףיוא ןדער לָאז עמ ןטעבענ רעצימיא טָאה לַאערטנָאמ

 ישינַאּפש רעד ןופ רעריפ דעד ןפורעגּפָא ךיז טָאה ,ןייטשרַאפ ןלָאז ןדיא
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 הַא בָא .א .א

 -רָאד םעד ןופ רעדורב ַא .ַאלָאס עד ַאלָאדלעמ יבר הליהק רעשיזעגוטרָאּפ

 רע טעוו ,שידיי ףיוא סעדער ןייז ןלעו סע כיוא ןַא ,טנעדיזערּפ ןקיט

 רעד ?טציא ןיא סָאװ ןוא ,שיזעגוטרָאּפ ףיוא ןדער לָאז עמ זַא ןרעדָאפ

 עטסרעמ עריא סָאװ ,לוש רעשיזעגוטרָאּפ-שינַאּפש רעד ןופ בר רעקיטנייה

 ךיז טָאה ,עטיל ןוא דנַאלסור ,ןלױּפ ןופ עקימַאטשּפָא ןענעז רעדילנטימ

 -עג טלָאװ סָאװ ,ןענעוייר םהרבא ףיוא דּפסה ַא ןביידשוצנא טביולרעד

 ,ןָאט וצ סָאד רעכיירש ןשידיי ַא דַאפ טסַאּפ

 רערעדנַא רעד ןֹופ .רעטנוא טייג שיידיי זַא רימ ןרעה טייז ןייא ןופ

 ןַא ןַארַאפ ןיא סע זַא ,תובישה ןיא טפקַאו שידיי זַא ריפ ןעעז טייז

 ןעייטש סאו ןטשטנעמ זַא ,רוטַארעטיל ריא ןוא ךַארּפש רעד -ַאפ סערעטניא

 .םעד וצ טנַאנ קינייועניא ןופ ןענעז ,שידיי ןופ טייוו םינפל

 רעקנעד א ,רעקיטירק ַא ןופ קוו* רעטייוו ַא

 ,קירוצ רָאי 4/ םורַא טימ ןעוועג זיא סָאװ קוק ַא ןבעג טציא רימָאל

 .-קייק , ַא "קעבשַאלפ 3 ַא ןושל רעטַאעט ןפיוא סע טגָאז עמ יװ ןכַאמ

 ןעלקיטרַא סעתוכשהמ לעב ןופ גנולמַאז ַא סיורַא זיא 1910 ןיא ."טכיול

 ַא זיא המרקה יד .ןטפירש ענעבילקעג -- סרעביירש ענעדישרַאפ ןגעוו

 ןיש ַא ןעװעג זיא תובשחמ לעב זַא ,טזייװַאב סָאװ ,עיציאוטניא קיטש

 ,המרסה ןייז טנעייל ןעמ זַא .רעקנעד ַא סיוועג ןוא (רעעזלעה) טנַאיַאוװרעלק

 .ךָאו ענעי -עדָא ןטכענרעייא ןבירשענפיוא סָאד רע טָאה טָא זַא ךיז טכוד

 -3ָאק ןשיטסיוויצ ןטשרע ןכַאנ רָאי עכעלטע ןזיולב סע רע טָאװ ןבירשעג

 .קירק רָאי 41 ַא טימ ,רעזַאב ןיט סערג

 יו ןזייוו לכ םדוק טעװו טכַארבעג ָאד טרעו סָאװ עטַאטיצ יד

 ץקיטציא ערעזדנוא .טייצ רענעי טניז טלקיװטנַא ךיז טָאה טיידיי רעזדנוא

 יו רעסעב ךס ַא ןניילסיוא ןלעוװ עטיהענּפָא-טשינ יד וליפא ,סרעביירש

 ןעמָאנ רעד ןוא .סעמרָאפ עשירעמשטייד יד ןזָאלסיוא ןוא ,תובשחמ לעב

 -ילק ץלַא ןענעז סָאד רעבָא !טציא טגנילק'ס ענרָאמ יו --- ?ןָאגרַאשז ,

 .ןינע םצע םעד יבנל טייקינ

 ציא טרעוו סָאװ ןיִיַא טשינ זַא לָאס קירעביא ןַא זדנוא טזייווַאב סע

 ַא טימ ןרָאװעג ןבירשעג ןיא סָאװ ןִלַא טשינ ןוא ,?עוטקַא זיא ןבירשעג

 ױזַא ןיא ןָא טריר תובשחפ-לעב סָאװ .טרעטלעראפ זיא קירוצ רָאי 0

 -ָאו ,טלָאמעד יו טציא רעקידלּפַאצ רעמ ךס א ,ןיינ --- שירפ ,קידלּפַאצ
 -סיֹורָאפ טָאה רעקיטירק רענייפ רעזדנוא סָאװ ,סָאד םיוקמ טרעוו טציא םיר

 ;טרָאװ סָאד ןבָאה תובשחמ לעב ןָאל טציא ןוא ;ןעזעג
 דישרעטנוא םעד ןכַאמ ראלק רעבָא ךיז ןעמ ףרַאד ףוסדלכדףופ , =

 ןיא עילַאק ןרעוו סָאװ ,ןעלטימ ָאד ןענעז סע .ןעלטימ ןוא ןעלטימ ןשיװצ

 ַא ןיא סָאװ ,ץלָאה עקידענערב קיטש סָאד .ליצ ַא רַאפ טעברַא רעייז

 .ליצ ןרַאפ קידנטעברַא הָיכ טרעוו ,רעמיצ סָאד ןעמערַאװרעד וצ לטימ
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 ןסקַאװ ,ליצ ַא רַאפ קידנטעכרַא סָאװ ,ןעלטימ ערעדנַא רעבָא ָאד ןענעז סע

 רעקרַאטש טרעוװו ,טעברַא סָאװ ,לעקסומ רעד .ךַאנ ךיז ייז ןקרַאטש ןוא

 .רעקיטפערק ןוא

 סאד ןדליב וצ לטימ ַא יו טצונַאב ןעמ סָאװ ,ןָאגרַאשז רעד טרעהעג יצ

 ַא טיפס ןכיילגרעפ םיא ןעפ לָאז יצ ?ןעלטימ ןימ ןטשרע םעד וצ ,קלָאפ

 ךָאנ ךיז טקרַאטש סָאװ ,לעקסומ םעד טימ רעדָא ,ץלָאה טייש קידענערכ

 ?טפַארק ןייז ןיא

 המשנ רעד טימ ןעמַאזוצ טסקַאוװ יז ,ךַאז עקידעבעל ַא זיא עכַארּפש ַא,

 ףיוא טדער סָאװ ,ןשטנעמ ןופ המשנ יד ןעוו ,רעכייר טרעוו יז ,קלָאפ ןופ
 ןפארט ןייק טשינ טרעילרעפ סָאװ ,סעפעג ַא זיא יז .ךיז טרעכיירַאב ,ריא

 ייב טביילב ,טנעלעגנײרַא ריא ןיא ןבָאה תורוד עקידרעירפ יד סָאװ ,ץלַא

 ןייק ךרוד טשינ טְזָאל סָאװ ,םענורב ַא ןיא יו ,בורגכלַאק ַא ןא יו ריא

 טיצ ןוא ךיז טיצ סָאװ ,קַאז רענעמונ ַא יו זיא יז ;רעסַאו טנעגערעגנַא

 -נַאדעג ןוא רעדליב עכעלשטנעמ ןופ תורצוא עיינ ןעמענוצפיוא םוא ,ךיז

 עקידעכעל ַא יװ .ןליפעג ןוא ןעגנַאלק ,ןברַאפ ןשיווצ םיקולח עיינ .ןעק

 כַארט ןוא טדער סָאװ ,ןשטנעמ םעד ןופ המשנ יד םורַא יז טמענ טיוה

 טוָאֹל ןוא קלאפ ריא ןופ טסייג םעד טימ טּפַאזעגנָא לופ זיא יז ,ריא ףיוא

 .ןדייש טשינ ריא ןופ ךיז

 םיא טימ ךיז ןצונעב ןוא ןָאנרַאשז ןופ דעננעק ןענעז סָאװ יד ,תמא,

 דעד זַא ,ןהנעט ,קלָאפ סָאד ןדליב וצ עבָארּפ ַא טימ יוװ ,זייוונטייצ רונ

 -עקישנַא ןזייב ַא סיּפע ןיא רע ןַא ,עכַארּפש ןייק טשינ רָאנ זיא ןָאגרַאשז

 טָאה תולג רעד סָאװ טימ ,ערדענּפ ַא ,סינעּפעצנָא ןַא ,זדנוא ףיוא סינ

 ןלָאז .חוכו ַא ןריפ וצ רעווש זיא רענגעק עכלעזַא טימ .טעטסַאלעב זדנוא

 -ברוד ,הבוט-הצע'נַא ןבעג רָאנ ייז ןעק ןעמ ,תונעט ערעייז ייב ןביילב ייז

 ,ערעדנַא ןוא םכילע:םולש ,ץרּפ ,שטיוװָאמַארבַא ןופ קרעוו יד ןרעטעלכוצ

 יר ףיוא טננילק סָאװ ,ןָאנרַאשז םעד ןופ טסייג םעד ןיא ןפיטרַאפ וצ ךיז

 ַא ייב ,ןעמַאדק יד ןיא ןוא ןעטַאטשרַאװ יד ןיא ,ןזיולק יד ןיא ןוא ןסַאנ

 ןופ ןטייצ ןיא ,היול ַא ייב ןוא החמש ַא ייב ,לענעיוו סדניק ןייב ,הנותח

 -עג ןוא םינעמעלקצרעה ,קערש ,סעכ ןופ ןטונימ יד ןיא ,ןייּפ ןוא טיונ

 אקוד ןוא ,עדנע וצ חוכו םעד ןריפ רשפא ןענעק ןעמ טעוו סלָאמַאד .ןייוו

 .טרערעג רעירפ ןבָאה רימ יוװ ,ןֿפוא םעד ןיא

 סָאװ ,קלָאפ ַא ןופ עכַארּפש ַא ,תמא .,עכַארּפש ַא זיא ןָאגרַאשז רעד,

 רימ ןמזילבכ .עכַארּפש ַא טרָאפ רעבָא ,דנַאל ןייז ןופ טלעגַאװרעפ זיא

 יז לייוו ,ריא ןופ ןרעוו זיול טשינ רימ ןלעװ ,תולנ ןיא קלאפ ַא ןייז ןלעוו

 רַאֿפ רעיילש ַא יו ,רעגניפ םוצ לענַאנ ַא יו ןטסָאמעננָא זדנוא רַאפ זיא
 .הלכ ַא

 יז ן-עװ לכ-םרוק ןלָאז ,ןרעוו רוטּפ לָאמַא ןַאגרַאשז ןופ ןליוו סָאװ יד
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 ק א ב ָא ר .ט .א

 "עג םעד רַאפ רונ ןטעברַא ןוא ןבעל ,ןטסינויצ ענעבעגעגרעביא עקייה

 .ררע רעיירפ ףיוא קלאפ סעיירפ ַא קלאפ-תולנ ןופ ןכַאמ וצ ןעקנַאד

 "ויצ רעטריפעגסיוא רעד ןָאנרַאשז ןרַאפ זיא רַאפעג עטסערג יד ןעד ,

 טריטיגַא ןוא טעברַא םזינויצ רעד סָאװ ,םעד ףיוא קידנקוק טשינ .םזינ

 -דנוא רַאפ ףלח ַא דיילק ןייז ןופ ןדלַאפ יד ןיא רע טגָארט ,ןָאגרַאשז ןיא

 טנקייל רע .ןצרַאה .ןצנַאנ ןופ דנייפ םיא טָאה רע .עכַארּפש-תולג רעז

 ַא זיא סָאד זַא ,רעבָא טגָאז רע .עכַארּפש ַא זיא ןָאגרַאשז רעד זַא ,טשינ

 טסייג םעד ןָאגרַאשז ןופ טסייג םעד ןיא טליפ רע .טכענק ןופ עכַארּפש

 קלאפ ןשידוי ןופ ןטיײהקנַארק עלַא ,ןרעלעפ עֶלַא ,קלָאפ ןנָאלשרעד ַא ןופ

 עטלַאק ,תולד .עכַארּפש ןָאנרַאשז רעד ןופ ןעניײשסיורַא טלוב רע טעז

 רָאנ ךיז ןעק סָאװ ,ליומ ַא ,גנַאזעג ןייק טשינ ןעעז סָאװ ,ןגיוא ,רעצרעה

 ןיא ,המ רעפרַאש ַא ,טלעוו רעצנַאנ רעד ןוא ךיז ןופ ןכַאלבָא ןוא ןעלציוו

 -סיז יד עֶלַא רוצקב -- ,המשנ עטנעקירטרעפ א ךיז טלּפַאצ סע ןכלעוו

 ךיז ןעלניּפש טסייג ןטמערָארעּפ ןשידוי םעד ןופ תולעמ עקידווענח-רעיוז

 -ויצ ןופ ליצ רעד יװ ױזַא ןוא .עכַארּפשיןָאגרַאשז רעד ןיא םיא רַאפ ּפָא

 הרּפכ עטשרע יד טעװ ,ןדוי-תולנ םעד זדנוא ןיא ןטַארוצסיוא זיא םזינ

 -עגנעמַאזוצ ױזַא ןיא דוי רעד ןכלעוו טימ ,ןָאגרַאשז רעד םיא ייב ןייז

 עכַארּפש א ןופ חוכ םעד סייוו םזינויצ רעד ?ייוו רעבירעד יקַאט .ןסקַאוװ

 טסָאיּפ ןייק טשינ ןיא ןָאגרַאשז רעד זַא ,סייו רע לייוו ,קלָאפ ַא ףיוא

 ןערַאטס תוהוכ עלַא טימ ךיז רע טעוװ ,עכַארּפש עשידוי ַא רָאנ ,םינעּפעצוצ

 םוצ כינערעקדעביא רעסיורג רעד ייב סָאד ,טפָאה רע .ןטכינרַאפ וצ םיא

 -ענסיוא םעד ךרוד קלאפ ןשידוי םעד ףיוא ןעמוק טעוװ סָאװ ,ןרעסעב

 ןעיירפַאב וצ ןעגנילעג ךיוא םיא טעוװ --- ,לַאעדיא ןשיטסינויצ ןטריפ

 ."עכַארּפש .עשיטכענק ןייז ןופ קלָאפ עטזעלענפיוא סָאד
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 ןביוהדעד טרעוו עשידיי

 ןטדידָאנניא טפָא ןַא ןופ יו ןעזעג רימ ןבָאה פטיּפַאק ןקידרעירפ ןיא
 א ףיוא סױרַא שידיי ןיא ןושל ןטרעפליזַאב ַא דצ ןטייוצ ַא ןופ ןוא
 ןבילגרַאפ ,לָאמַא ןופ ןטנעדיצניא עכעלטע זיולב .עיציזָאּפ רעקידובכב
 ךיילגרַאפ םשל ןרָאװעג ןפרָאװעגנָא ןענעז ,טנייה ןופ ןעגנוריסַאּפ טימ
 טשינ רעבָא ,ךַארּפש רעד ןופ גנַאג ןפיוא טלעטשענּפָא ךיז זיולב ןבָאה רימכ
 .ךַארּפש ַא עגונב תובישח ןופ ףירגַאב םעד טריזילַאנַא

 תוכישח טסייה סָאוװ

 זיא סָאװ .תובישח םתס ןגעװ ייסע עשּפיה ַא קיטיינ זיא ךעלטננייא
 וצ ןיוש זיא סָאד רעבָא .וו .א .א ,סָאד ןעמ טסעמ יוזַא יו ?סניױזַא סָאד
 ףיוא עקַאט ןצענערגַאב ךיז רימ ןלעװ .קידנריפ-טייוו ןוא טריצילּפמָאק
 :רוציקב םירקיע יד ןבעגרעביא ןוא ,תובישח:ךַארּפש

 -ונע ,לשמל ,סרעדער ךס ַא טָאה יז תמהמ בושח זיא ךַארּפש ַא (
 .שיסור ,שטייד ,שיִל

 עשיוװאנידנַאקס יד .סָאמ עקיטכיר ןייק טשינ םייוו רעבָא זיא סָאד
 ,םנטסכעה ןָאילימ 12 ַא ןופ טרערעג ןרעוו ,ןעמונעגפיונוצ עֶלַא ,ןכַארּפש
 !קידּפַא ןופ ןכַארּפש וטנַאב יד יװ רעבושח טשינ ןעד ןענעז ייז יצ ןוא
 -יב ןענָאילימ רעטרעדנוה ןופ טדערעג טרעוו סָאװ ,שיזעניכ וליפא רעדָא
 ?רעזענ

 .רוטַארעטיל ענייפ ַא ןבָאה ןומ ךַארּפש יד (2
 ןָאלימ 8 םיוק טָאה שיגעװרַאג .ןייגנייא רערעדעי ןומ םעד ףיוא

 טעסדנוא ,ןָאסנרעיב ,ןסביא ןַא טימ --- דוטַארעטיל ריא רעבָא ,סרעדער
 .ךַארּפש רעד דובכ טלייטעגוצ טָאה --- ןוסמַאה ,פידבהל ןוא

 ןרער טשינ לָאז עמ זַא ױזַא ,טריזיטרַאדנַאטס ןייז זומ ךַארּפש ַא (9
 -עטמיטשַאב ַא טיול ןרָאװעג טלעטשעגנייא זיא'ס יו רָאנ ,?יוו עמ יו
 .סוחי-ההּפשמ ןגנַאל-תורֹוד ַא ןבָאה ךיוא ףרַאד יז ,ץנעדנעט-סקלָאפ
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 לא ב ָא ר .א .א

 יעװ רוד םענעי ןיא וליפא זַא ,ןזייוונָא ָאד ןעמ ןָאק ןגעווטסעדנופ

 "םוא ענייז טלעװ רעד ןבעגעג טָאה רעילָאמ יו זיר רעשירַארעטיל אזַא

 ,טריזיטרַאדנַאטס ןעוועג טשינ שיזיוצנַארפ ןיא ,סעידעמָאק עכעלכיילגרַאפ

 ענערישרַאפ ףיֹוא ןעמָאנ םענעגייא ןייז טגיילעגסיוא טָאה ריּפסקעש ןוא

 .םינפוא

 ַא טימ ןריסערעטניארַאפ ךיז ןזומ ןרוטלוק ערעדנַא ןופ םילודג (4

 .טלעוו רעד ןיא ןעזנָא טמוקַאב יז רעדייא ,ךַארּפש

 ןענָאק ןגָאלַאליפ םירָאװ ,ןנָאלַאליפ ףיוא רָאנ טשינ ךיז טיצַאב סָאד

 בילוצ עקַאט ,ןכַארּפש עוויטימירפ רָאג ןיא טריסערעטניארַאֿפ אקווד ןייז

 .טייקדמערפ-דליוו ןוא טייקענדָאמ רעייז

 עסיועג ַא ןדער רעדָא ןעייטשרַאפ !טייקכעלנעזרעּפ רעמ סָאװ (5

 .ךַארּפש יד טײטַאב רעמ ץלַא ,ךַארּפשי

 םדערעג טרעוו ךַארּפש ַא ביוא ,5?כב ןייז םרוג ןייז םרוג ןעמ ןָאק סָאד

 ןייז הכוז טשינ יז טעװ ,ןומה ןטסָארּפ םענופ וליפא רעדָא בר ברע ןַא ןופ

 .םימעט המכמ בצמ ןכיוה ַא ןכיירגרעד וצ

 ליפיוו ,ךַארּפש ַא ןופ טייקכייר יד ןעזרַאפ טשינ ןעמ ףרַאד ךיוא

 .ןושל ַא ןופ רצוא םעניא ךיז ןעניפעג סע ןעמָאידיא ןוא רעטרעוו

 טַאטסעטַא ןַא ןעמוקַאב וצ ידכ ,ךַארּפש ַא :ביבח ןורחא ןורהאו (6

 ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה זומ ןוא טכַאמעגכרוד ןבָאה זומ ,תובישח ףיוא

 "םוא ןגעק טפמעקעג טָאה שטנעמ וװ ,ןשינעעשעג עשירָאטסיה עסיורג יד

 .שטנעמ

 שידיי ףיוא ןעגנודנעוונָא

 ךיז טסַאּפ ,שידיי טייוו יוװ ףיוא רעדָא ,שידיי יצ ןעז רימָאל טציא

 .תובישח ןופ שיריי טָאה םינמיס ליפיוו ,ןעמַאר עקיזָאד יד ןיא ןיירַא

 "ימ 10 רעבירַא טַאהעג טָאה ,ןעגנוקיליטרַאפ יד זיב ,שידיי :סגטשרע

 .ךַארּפש יד ןענַאטשרַאפ ןבָאה סָאװ ןָאיליפ 9 םורַא ןוא סרעדער ןָאיל

 ךס ַא ץלַא ךָאנ רָאנ ,ןענָאילימ רעטרעדנוה ןייק טשינ עקַאט זיא סָאד

 ,הלווע ןַא זיא טציא וליפא .שיבירג רעדָא שידעווש ,שינעװרַאנ יוו רעמ

 שיריי ןֹופ םענרַאּפ םעד גנירג ןצַאש ןינעגילעטניא רעזדנוא ןופ ליפ ױזַא סָאװ

 סרעדער ןָאילימ סקעז וליפא .ןָאילימ 4.1/2 םורַא ןופ גנורענימ רעד בילוצ

 ןבָאה וצ ןשטנווועג ךיז ןטלָאװ רעקלעפ ךס ַא ןוא ,לָאצ עשּפיה ַא זיא

 "ניפ ,דנַאלריא רענייטש ַא -- רוטלוק רעייז רַאפ עירעפירעּפ-ךַארּפש ַאזַא

 .דנַאל

 םימ ןקידניזרַאפ וצ טשינרָאג זיא רוטַארעטיל רעד עגונב :סנטייוװצ

 -ַאטילַאװק ,ןכיילגרַאפ ךיז שידיי ןָאק רָאי 00-80 עטצעל יד רַאפ .שידיי

 זיא סע .ןכַארּפש עשינַאקירעמַא-םורד ןוא עשיעּפָאריײא ךס ַא טימ ,וויט
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 שידיי עירצע9פמיט יר

 יד ןלעטשניירַא ןוא רעטייוו ךָאנ ןייג ?יוו סָאו ,רמאדי"ןאמ ַא ַאד ןליפא
 -וצ ןעוועג ןיוש טלָאװ סָאד רעבָא ,חרזמ עמַאס ןיא רוטַארעטיל עשידיי

 שירָארעטיל טָאה שדי זַא .ןייז הדומ ָאי ןעמ זומ ךַאז ןייא .הזעה ליפ
 .שילגנע וליפא ,ךַארּפש ערעדנַא.זיא'ס עכלעוו יו סערגָארּפ רעמ ּטכַאמעג

 ַא ,םיברה וניתֹונועב שידיי זיא ,עיצַאזיטרַאדנַאטפ חכמ :סנטירד
 -ארּפ רעד ,לָאמַא רעדיוו ,ןוא ,רעסעב וצ טייג סע רעבָא ,ןגָאלשעג לסיב
 ןיא ןיא רָאי 28 עטצעל יד רַאפ וליפא טכַאמעג טָאה שידיי סָאװ .סערנ
 -ּפִא ןעמ טלָאװ ןוא ,םינּפ ןשיטייל ַא טמוקַאב שידיי רעזדנוא .רעשל
 רכז ןושל ייב ןטלַאהעג ךיז ןֹוא (סָאד) ןימ ןכעלכַאז םעד ירמגל טכַאשעג
 -רַאפ .רעסעב ךס א ןעוועג טלָאװ ,ןעוט סעקַאװטיל יד יו הבקנ ןושל ןוא
 ןיונעג ןשיגַאלמוא ַאזַא ןיא וליפא שטייד םעד ןצנַאטכָאנ רימ ןלָאז סָאװ
 קיטַאמַארג ַא טָאה שידיי יצ טציא ךימ טגערפ רענייא ביוא .(ךיורבעג)
 ןוא ,אתיירואד-רוב א ןיא שטנעמ רעד זַא רָאלק ףיֹוא ןיוש ךיא סייוו
 | | ן .ץיוו ַא טימ ּפֶא םיא רטּפ ךיא

 יױזַא טעמכ זיא שידיי זַא טגָאזעג ךיא טלָאװ תורודה-סוחי םעד ןגעוו
 -ץילַאטיא ןוא שיזיוצנַארפ ,ןכַארּפש עשיאעּפָאריײא עטסרעמ יד יװ טְלַא
 שילגנע וליפא יו רעטלע ךס ַא ,ןעניז ןסיוועג ַא ןיא ןוא ,לשמל ,שינ
 ךס ַא ןיא שיאערבעה ןֹופ סוחי ריא טלייצ שידיי םירָאוװ ,שטייד ןוא
 -עג ןבָאה סָאװ ענעי ןופ ךעלקינייארוא יד ןענעז סרעדער יד ןוא ,םיטרפ
 | .תימרַא ןוא שיאערבעה טדער

 טַאהעג הפוקת עלעדנעמ רעד רַאפ ךָאנ וליפא טָאה שידיי :סנטרעפ
 ןסיורג םעד ייב טכער ,לשמל ןעוועג ןיא סע ,םלועה תומוא יד ייב םידיפח
 וצ ,עצטָאל ןַאמרעה ,עיגָאלַאכיסּפ רענרעדָאמ רעד ןופ לייז ןוא גָאלָאיזיפ
 4:0691051069 01 3100158 1466126016 עניימ ןיא בָאה ךיא ןעוו .שידיי תבוטל טפַאשלעזענ ַא ןדנירג ןוא רוטַארעטיל עשידיי ערעטלע יד ןרידוטש
 -עט ַא טָאה ,דליב ןייז ןבעגעגניירַא וליפא ןוא ןעצטָאל ןנעוו טלייצרעד
 ןופ סעּפע ןזעוו ַאזַא ךַאמ ךיא סאו ,סערַאיל ַא טכַאמעג רעקיטירק-רעטַא
 םעניא תועידי רעמ לסיב ַא טַאהעג רע טלָאװ .רָאסעּפָארּפ ןשישטייד ַא
 ןעוועג ןיא עצטאל זַא ,ןענַאטשרַאפ רע טלָאװ ,טפאשנסיוו רעד ןֹופ גנַאג .

 -יסּפ ןשילגנע ןטסטמירַאב םעד וליפא טקריװַאב טָאה סָאװ ,םלוע-ןואג ַא
 -ודיי ןיא ןײרַא ךיז טזָאל טייקכעלנעזרעּפ ַאזַא ןעוו ןוא ,לַאנֹוד קמ ,,גָאלָאכ
 -סינַאטס ןעוו יו ,סנטסקיצניװ עװַאקישט ױזַא סָאד זיא ,םידומיל עֶש
 טכער ןעוועג טלָאװ ,טשינ סיײװ עמ זַא ןוא .המיבה יד ברקמ זיא יקסווַאל
 .ןעניפעגסיוא ןוא עידעּפָאלקיצנע ןַא ןיא ןָאט וצ קוק ַא

 . ןעיצוצ לָאז סָאװ ,ךיז זיא סעּפע ןבָאה טזומעג טרָאפ טָאה שידיי
 ערעדנוזַאב ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה ייז ןוא ןרוטלוק ערעדנַא ןופ םילודג
 -ניא רעייז זיא ראפרעד רעבָא ,קיצניוו רָאג ןעוועג ןענעז ייז ,תמא .תוינּפ
 | ...רעדנוװ רעמ ךָאנ ןעוועג עיציאומ
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 קלאב ָא ר .א .א |

 רעמרידוטשעגסיוא ןַא ביוא ןעוו טייצ ַא ןעוװעג זיא סע :סנטפניפ

 ףיוא רעטרעוו עכעלטע טדערעגסיוא םָאה ,טַאקָאװדַא ןַא יצ רָאטקָאד ַא

 ףיוא ןלעטשּפָא ךיז לָאז עמ זַא גונעג ,םייקנטלעז ַא ןעוועג סָאד ןיא שיריי

 ןדער סענכַאי טימ םעקירדנעמש רָאנ ןא ןעוועג זיא קורדנייא רעד .םעד

 טָאה'מ סָאװ ,גנומעשרַאפ ַא יו םעּפע ןעוועג זיא סע .ךַארּפש עקיזָאד יד

 . ךיז ןעמ טָאה ןרָאי עטצעל יד ןיא טשרע ןוא ,רדסכ ןעייט טזומעג ךיז

 -רַאפ ,שיריי ןיא ןבירשעגכרוד ךיז ןבָאה ןשטנעמ עטמירַאב זַא טסווורעד

 ,יאדווא ךַארּפש יד ןענַאטש
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 שידיי עירעפמיא ירד

 וצ ןבירשעג ןָאסלעדנעמ השמ טָאה קירוצ רָאי טרעדנוה רָאּפ ַא טימ

 רעטומ סענייה .יוירב עשידיי ,ריקנַאב ַא ןופ רעטכָאט יד ,טעמָאר ופ ,הלבכ ןייז

 ןבָאה סדלישטָאר יד .ךיוא רעטָאפ סעסקד ַאמ ?רַאק ,שידיי ןבירשעג טָאז

 טייקמיטניא ןופ יצ רחסמ-ידוס בילוצ יצ ,שידיי ףיוא ןבירשעגרעביא ךיז

 ןיא ןענעז ווי-כ עשידיי סיודרָאנ סקַאמ .ןסיוו טשינ רימ ןענָאק -- ןנעו

 .טעטיסרעווינוא רעמילשורי ןופ ןויכרַא יד

 טידיי טָאה ,ןענָאמרעד וצ טרעו זיא ,הפוקת רענענייא רעזדנוא ןיא

 -ענרָאפ ךיז סע טלָאװ רע .רעטצנעפ עכיוה יד ןיא רָאנ טרַאּפשעגנָא

 טשינ ןיימ ךיא ןוא ?שידיי ןדער ןענָאק ןלָאז ןרָאטסינימ זַא לָאמַא טלעטש

 .ןטנעדיזערּפ ייוצ יד וליפא ןוא לאדשי תנידמ ןופ ןרָאטפינימ יד דָארג

 ךוב ַא וליפא ןבָאה רימ .רעדנעי ערעדנַא ןיא ןרָאטסינימ ָאד ןייפ ךיא

 ןעמ טעװ יאדווא .רעטסיגימ ןשידײ ַא טפ תונורכז שידיי ףיוא ןבירשעג

 ןיא רעטסינימ ַא ןייז וצ סע טָאה ףערטַאכ ַא רַאפ סָאװ רעבכָא , ,ןגָאז

 ,דנַאברַאפנטַאר ןיא ןשטיוװאנַאנַאק ןוא ןיקצָארט חכמ זיא סָאװ ,ונ ?עטיל

 ןיא סנַארפ סעדנעט ,דנאלגנע ןיא לעווניש ,עינעמור ןיא רעקרַאּפ ַאנַא

 -נדער טשינ ןיוש ,ןליוּפ ןיא ץנימ ירַאליה ןוא ןאמרעב בוקאי ,ךיירקנרַאפ

 -ץיטסוי רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאװ ,גרעבנייטש ,נ .י רעזדנוא ןופ קיד

 -ענוצנא זיא סע ?רעדנעל ערעדנַא ןיא ךָאנ ָאמתסמ ןוא ,פ"ר ןיא רַאסימָאק

 .דרעווס ,ןקילבוּפער עשיטעווָאס יד ןופ טנעדיזערּפ רעטשרע רעד זַא ,ןעמ

 +ריי ַא ןעוועג זיא רע זַא ןעד ןסייוו ליפיוו ןוא ,שידיי טנָאקעג טָאה ,וואֹּל

 -ידיי רעקיטנייה רעד ןופ תֹובָא ערעזדנוא טסולחענ סע ךיז טלָאװ יצ

 :שידיי יד ןשיוװצ ןייז ןלעװו ןטַאערַאל זײרּפ-לעבָאנ זַא ,רוטַארעטיל רעש

 -נייא טרעבלַא .יכַאר .פָארּפ ןוא ןח סירָאב ,ןַאמסקַאוװ ןמלז יו ,סדעדער

 -יטַאלער רעכיא ךוב ַא וצ המדקה עלעיצעּצס ַא ןבירשעגנָא טָאר ןייטשי

 .שיריי ףיוא ןבענענסיױרַא טָאה טילַאש סָאװ טעטיוו

 -רַאפ רוד רעגניי רעד ןַא ,רעטנוא טייג שידיי זַא ךיא רעה םוטעמוא

 יו רדסכ רימ ןענעייל םיעכהל וצ יוװ טקנוּפ ןוא ,שידיי ןייק טשינ טייטש

 טדער ָאנַארּפָאס ןַאטילָאּפָארטעמ יד רעדָא רָאנעט ןַאטילָאּפָאהטעמ רענעי

 ידעמַא רעד ןיא ןטמַאאב ןכיוה ַא ןגעו ןעמ טסעומש .שידיי ןקיטפַאז ַא

 טימ ךיז טסיורג רע יוװ ,טלייצרעד טרעוװ ,"ונֲא , רעד ןיא יצ ,הכולמ רענַאק

 -ענסיוא ןא טדער עיזיוועלעט רַאפ עקרענַאיסימָאק יד .שידיי ןענעק ןייַז

 ן;וא ייודָארב ףיוא ןוא דֹוויִלֶאה ןיא ןראיטקַא עטסירַאב .שידיי ןטנכייצ

 סָאװ ,ןטסינמולָאק-סגנוטייצ ןוא ,שידיי ןטנוזעג ַא ןדער סרָאטפדעיזיוזעלעט

 טיקוספ עשידיי:שימייה ןיירַא ןקָארב ןעגנוטייצ רעטרעדנוה ןיא ךיז ןקורד

 גע-פ ןוא ןניוא יד ךיז ךיא בייר ,טשינ ףרַאד עמ ווו ןוא ףרַאד עמ ווו

 -עב רעדָא) ןברָאטשעג ןיוש ןיא רעדָא טְברַאטְש שידיי ,םלוע לש ונובר

 ןעניפעג םוטעמוא ןוא (ליופ ןטימ ןרָאװעג ןכָארנַאב זיא טנָאזעג רעס

 -עכעב א ןעװעג טיָאו "סרעגערפַאב , רשפא) סרעויוורעטניא יד סיוא
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 ס אב א .א .א

 !בָאה לסייטש ןופ עטשרעביוא עמַאס יד זַא ("סרעדערדעטנוא , יװ טרָאװ

 ,וגיל ַא ָאד טגָאז רע אט .שידיי טימ ןדייש וצ ךיז העדב טשינ וליפא

 ןופ רעליימ יד ןיא קידעבעל זיא סע זַא ,טזיווַאב סָאװ ,ןושל סָאד יצ

 סָאו ןטסידנַאנַאּפָארּפ יד רעדָא ,ןשטנעמ "עקידווערעה ךיז , ערעזדנוא

 ?"ונניאו, ַא שידיי ןופ ןכַאמ ייז ןלעװ קיטש-סוקָאפ טימ זַא ןעניימ

 -גַאג רעד ןופ טקנוּפרעװש םעד :סגטסקעז ֹוצ רימ ןעמוק טציא ןוא

 ,הגרדמ רערעכעה ַא וצ תובישח ןופ רעביא ןיוש רימ ןעייג ָאד .ָאינוס רעצ

 רַאפ סָאװ .עטכישעג רעד ןופ ענַארפ רעטרַאה רעד ןיא ןיוש סע טייג ָאד

 ?ןסעצָאדּפ עשירָאטסיה ןופ גנַאג םעניא טליּפשעג שיריי טָאה עילָאר ַא

 ,ןעגנוגעװַאב עסיורג ןפַאש ףיוא ןדָאװעג טצונעגסיוא ןושל סָאד ןיא יצ

 .וו .א .א ,תומחלמ ןריפ ףיוא

 ויסַאּפ א ןעוועג ןזיולב שידיי זיא קירוצ רָאי קיצפופ ַא טימ זיב

 רעטייוו רעבָא .ךיז ןשיווצ ןעקַאלַאב ןגעלפ ןשטנעמ ָאטעג יד ,לדניה-הרּפכ
 -עג ןבָאה סעמַאמ ,תמא .ןעגנַאגעג טשינ סע זיא "?ןוויוא ןרעטנוא , יו

 ערעייז טקירדעגסיוא ןבָאה עטבילעג ןוא שידיי ףיוא רעדיל-ףָאלש ןעגנוז

 ןוא םירדח יד ןיא ןעגנולקענ טָאה שידיי ןוא ,שידיי ףיוא ןשינעקנעב

 .עטכישעג ןייק טשינ ךָאנ טכַאמ ץִלַא סָאד .םישרדמ-יתב ןוא תובישי

 יד ןעו טנעמורטסניא רעשירָאטסיה ַא ןרעוו ןביוהעגנָא טָאװ שידיי

 סט ןעוו ,טימרעד ןצונַאב ןעמונעג ךיז ןבָאה דנַאלסור ןיא ןרענַאיצולַאװער

 ,דנַאלסור ןוא ןלױוּפ ןיא ייס ,גנוגעװַאב-רעטעברַא ןַא ןסקַאװעגסיױא זיא

 ,סעיצַאזינַאגרָא רעטעברַא עקיטציא יד ןבָאה ליפיוו ןוא ,עקירעמַא ןיא ייס

 .ָאייא,יס יד וליפא ןוא רָאביײל ווֶא ןָאשיירעדעפ ןעקירעמַא יד וליפא ,ָאי

 עפיורג ןייק ןעוועג טשינ טלָאװ שידיי ןָא םירָאװ ,שידיי ןעקנַאדרַאפ וצ

 טשינ ןטלָאװ רעטעברַא עשידיי יד ןָא ןוא גנוגעװַאב-רעטעכרַא עשידיי

 ןכָאה דנַאלגנע ןיא רעטעביַא יד וליפא .סנָאינוי עקיזיר יד ןסקָאװעגסיױא

 .שידיי ןעקנַאדרַאפ וצ ךס ַא ךיוא
 ירַאפ ךיז ןבָאה סיצַאנ יד סָאװ ,סָאד זיא טקנוּפדנַאטש רעדנַא ןַא ןופ

 טייקיטכיוו רעשילאבמיס ַא ןֹופ ןעוועג ,רוטלוק רעשידיי רעד ףיוא טגייל

 ןעגנַאגעג ןדיי יד ןטלָאװ .םשה-שודיק ןופ טסייג םעד ךיז ןיא טָאה סָאװ

 טגָאמרַאֿפ ךיוא טײקויסַאּפ יד טלָאװ ,הטיחש רעד וצ ףָאש יוװ טיוט םוצ

 סָאד ,ןיילַא שינעעשעג עקיטויב יד םירָאװ ,רעטקַארַאכ ןשירָאטסיה ַא

 ירַאּפ סָאװ טקַאפ רעד רעבָא ,שי ַא ןיוש ךָאד זיא ןייֵלַא םוטרעריטרַאמ

 יד ןיא סָאװ ,ןַּפיִל יד ףיוא טרָאװ ןשידיי ןטימ טפמעקעג ןבָאה רענַאזיט

 -עג ןעמ טָאה טיוט ןרַאפ סענר עכעלרעייפ יד ןיא ,ןטנעמַאמ עטסשיגַארט

 ,שידיי ףיוא ןלעפַאב ןוא תועידי ןבעגעגרעביא ןעמ טָאה ,רענעלּפ טכַאמ

 טרעוו שידיי .עירָאגעטַאק רעוויִסַאּפ רעד ןופ שידיי סױרַא ןיוש טמענ סָאד

 .דךַארּפש-ףמַאק ַא
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 שי 2 2 טפ

 שדוק-שידיי

 ?ךַארּפש ץקילייה ַא טסייה סָאוו

 לָאז טָאג תמחמ ,ךַאדּפש רעקילייה ַא רַאפ טנכעררַאפ זיא שיאערבעגו

 ףיוא ןהשמ ֹוצ טדערעג טָאה רע תמחמ ,ריא ףיוא הרות יד ןבענעג ןכָאה

 רעבָא ,שדוקה:-ןושל זיא תירבע זַא ךיוא טלַאה ךיא .ךַארּפש רעקיזָאד רעד

 טשינ רָאנ ןיב ךיא תמחמ ,ריא ףיוא טדערעג טָאה סָאװ ןהשמ בילוצ טשינ

 רָאי 2000 ַא טימ ןא ,רעביז אי ךיא ןיב ךַאז ןייא ןיא רָאנ .םעד ןגעוו רעכיז

 סָאװ ,לַאעדיא ןַא ןופ עמיטש יד טדערעג טָאה ,רבדמ ןטסיוו ַא ןיא ,קירוצ

 -וליוויצ-בלַאה ןופ רוד ַא וצ ,ןרָאװעג טכיירגרעד טשינ טציא זיב ךָאנ ןיא

 טפנוקוצ עטייוו יד .ןשטנעמ םענעטכױלַאב ַא ןרעייז ךרוד ןשטנעמ עטריז

 רַאפרעד טָא .טייצ רעטעװעדליװרַאפ רענעי ןופ טנייה םוצ טדערעג טָאה

 .קילייה ןרָאװעג טצונַאב זיא סָאװ ךַארּפש יד ןזיא

 טייצ רעד ןיא אשידק אניצוב רעד ןופ קנופ ַא ןעמוקַאב טָאה שייריי

 םעד ןעזעג טָאה רע תעב ,ייּפָאּפע ןייז ןבירשעג טָאה ןָאפלענעצַאק סָאװ

 -עג ןבָאה סרעפלעהטימ ענייז ןוא םולבלעגניר תעב ,ןניוא יד רַאֿפ טיוט

 עדנוקעס עדַאיל ַא ןיא זַא ,קידנסיו עטכישעג רעד רַאפ םיטרּפ ןבילק

 -עג טָאה סָאװ ,נרעבנעטיוו קיציא ןעוו רעדָא ,ןסָאשרעד ןרעוו ייז ןענָאק

 סנטסקיצניוו זיא (ךיוא סָאד רשפא) ןפיולטנַא וצ טשינ ביוא הרירכ יד טָאה

 -עג ,עדנַאמָאק ןייז וצ קירוצ קידנעמוק טָאה ,ןבעל סָאד ןעמענ וצ ךיז

 זַא ,קידנסיוו ןשטייד יד וצ ןבעגרעביא ךיז קעװַא זיא ןוא ,"ייג ךיא , ;טגָאז

 יד ןופ ןייז ןלעו ןעגנוקינייּפ ענייז זַא ןוא ןדיי יד ןעניוש טשינ ןלעוו ייז

 ןרָאװעג םיא ןענעז ןניוא עדייב .ןלעטשרָאפ ךיז ןָאק עמ סָאו עטסנרע

 -ענרעביא ןעוועג ןיא ףונ ןייז ןוא ןטינשענסיוא גנוצ יד ,ןכָאטשענסיױא

 זיא תונשקע ןייז בילוצ זַא ןגָאז לָאז עמ טלָאװענ טשינ טָאה רע .ןכָארב

 .הדע עצנַאנ ַא ןרָאװעג בורח

 לווירב ןימ ַאזַא ןבירשענ טרעוו ריא ןיא ןעוו קילייה טרעוו ךַארּפש ַא

 :ןעמוקַאב טָאה יבר רעוועשזַאלב רעד סָאװ
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 וי

 קט 8 ב ָאר .א .א

 .13 ,1 ,1943 ,ה"ב,

 טָאה ןעמ .טנוזעג טייז ,א"טילש ,ָאריּפש לארשי 'ד רעביל ,רערעייט ,

 800 בורק ןענעז רימ עכלעוו ןיא ,ןקירבַאפ-ןטשראב יד ןעמונעגמורַא טציא

 ןדנוא לָאז ןעפ יצ רָאנ טרעלק ןעמ .ןטכינרַאפ זדנוא טייג ןעמ ןוא ,ןדיי

 ריא ןעוו ,יכר רעביל ,ךייא טעב ךיא !ןענערברַאפ ןריפ רעדָא ,ןסיש ָאד

 ףיוא וו-ץענדע ריא טלָאז ,לארשי ץרא ןייק ןעמוק וצ ןייז הכוז טעוװ

 ,יתגֹוז םשו ןעמָאנ ןיימ טימ ?עדנייטש ַא ןלעטשניירַא ןעדָאב ןקילייה םעד
 הרותירפס ַא טביירש רעדָא ,ןרעוו ןסעגרַאפ טשינ ןעמענ ערעזדנוא ןלָאז

 יייא ךיא .חילש םעד טימ רַאלַָאד קיצפופ ָאד ךייא קיש ךיא .זדנוא רַאפ

 תֹובֲא עקילייה ערעייא לעוו ךיא .ךיז ןָאטסיוא ןיוש טסייה ןעמ לייוו ,ךימ
 תכירא ןוא ךייא רַאפ תולדתשה ןטעב ןוא ןבעגרעביא סורג ןטוג ַא ךייא ןופ

 .םינטו םימי

 ."האלי ןב 'ירא ודכע

 ןופ טייק רעד ךרוד תופוקת ןוא תודוד טדניברַאפ חסונ ןימ ַאזַא טָא

 וצ -עבָא ,טייקשידלעה ןימ ַא זיא טייצ ַאזַא ןיא טייקיאור יד .טייקילייה

 .ןתובייחתה ןוא ערעדנַא עגונב טייקטנכערַאב ַא וצ ךָאנ טכוק םעד

 גנוריסַאּפ עקיטרַאקיצנייא ןַא

 קיאוד ןענָאק עליבילג זַא ,ץורית ַא ןטלינ ץלַא ךָאנ ןָאק ָאד רָאנ

 .טלעוװ רענעי ףיוא רכש רעייז ןעמוקַאב וצ ןפָאה ייז תמחמ ,טיוט םוצ |

 סָאװ ןוא ,טנַאלַאב קיצניוו רעייז זיא סָאו סעּפע ןלייצרעד ָאד לי ךיא

 ןופ ןוצנ ַא זיא סָאװ תומסורתה ןנפ רעטיצ םענעי טפַאשירַאפ ריכ טָאה

 .ליפעג-טייקילייה

 ןבירשעג ךַאז עטסקילייה יד ןיא סָאװ ,ןגערפ רימ ייב לָאז ןעמ ןעוו

 ףיֹוא רָאנ םירפס--סומ יד ףיוא ןפוררַאפ טשינ ךיז ךיא טלָאװ ,שידיי ףיוא

 ,טשינ ןכיילג ןייק ,ךיז טכוד ,ךיז וצ טָאה סָאו ,די-בתכ ןשיניצידעמ ַא

 -ַארעטיל רעכעלטפַאשנסיװ רעצנַאג רעד ןיא רעטכָאנ ,ןיינ -- ,שידיי ןיא

 ןיא ,שיזיוצנַארפ ןיא סױרַא זיא ןטייז 202 טיַאה סָאו ךוב סָאד .דוט

 .עשרַאװ

 טכירעג סע ךיז טלָאװ רע ?ננוביײרשַאב יד ןענופעג ךיא בָאה ווו

 ןופ ןבעגעגסױרַא טרעוו סאו טפירשטייצ ַא ,101611048 5040144 ןיא ןַא
 לָאז (.ב.ק.פ) אּפַאק ַאטיעב ,יַאפ ,טפַאשלעזעג רעשימעדַאקַא רעסיורג רעד

 ןיטרַאמ ,רעקידעמ ַא זיא רעביירש רעד ?גנוקעלּפטנַא ַאזַא טא ןעניפעג ךיז

 .טרעּפמונ

 1942 ןיא עשרַאװ ןופ ָאטעג רעד ןיא טריסַאּפ טָאה סע סָאו .אליפ

 םעד טליפדעד ןבָאה ןשטייד יד דלַאביװ .רעקינייוװ-רעמ ןיוש ריס ןסייוו

 בורח ןזומ טעוו ָאטעג יד ןזַא ,טכַאמענּפָא ייז ןבָאה ,דנַאטשרעדיוװ ןופ םעט
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 שידיי עירעּפמיא יד

 -טייהרעקידעבעל ןרָאװעג טנערברַאּפ ןענעז רעטנזיוט .ןַאמ ןייא זיב ןרעוו

 ךיא ןינב רעדעי .רעייפ ןופ קידנפיול ןרָאװעגנ ןסָאשַאב ןענעז רעטנזיוט

 ןטס-42 םייב .ׁשַא ןפיוה ַא ןרָאװעג זיא'ס ןענַאװ זיב גנוטסעפ ַא ןעוועג

 רעטַאלפעג טָאה'פ וװ ,ןבילברַאפ ךָאנ ןינב ןייא זיא דנַאטשּפיױא ןופ גָאנ

 רעפמעקיָאטעג יד ןוא סיצַאנ יד ןשיווצ המחלמ יד .ןָאפ עיולב-פייוו יד

 רעטצעל רעד ןענַאװ זיב ,ןינב םעניא ,רדח וצ רדח ןופ ןעגנַאגעגנָא ןיא

 -רעטנורַא זיא ןוא ןָאפ רעד ןיא טלקיוועגנייא ךיז טָאה רעפמעק רעשידיי

 .רעכעה ץֵלַא ןביוהעגפיוא ךיז ןבָאה סָאװ ןעמַאלפ יד ןיא ןעגנורּפשעג

 -ןרג ַא טריזינַאנרָא יקסווָאקיילימ ר"ד טָאה טייצ דעבלעז רעד ןיא

 ןענעז םירישכמ ןייק .רעגנוה ןופ גנוקריוו יד ןרידוטש וצ םיריוטקָאד עּפ

 -ירַא רעד ןופ ןעלגומשניירא טזומעג ןעמ טָאה עכלעזַא ןוא ,ןעוועג טשינ

 ןָאק גנוכוזרעטנוא יד זַא ,טסוװעג ןבָאה םיריוטקָאד 29 עֶלַא .טייז רעש
 םענענייא רעייז ךרוד ייס ,ןטנעיצַאּפ יד ןופ טיוט ןכרוד ייס ןקידנע ךיז

 יד ןבָאה ךָאד ןוא ,ןעגנַאגעגסיוא טושּפ ןעמ זיא גָאט וצ גָאט ןופ .ףוס

 "עג ןוא ןעגנוטכַאַאב ערעייז טלדנַאהַאב ,ןעגנוציז ןטלַאהעגּפָא םיריוטלאו

 ינבָאה ןעניז ןיא ,טכַאנ רעד ןיא טעַּפש זיב ירפ רָאנ ןופ ,שירעביפ טעברַא

 ןעמוקעגרָאפ טשינ זיא גָאט ןייא ןייק ףיוא .ץרוק זיא טייצ יד זַא קיד

 ןטקַאפ עסַאמ ַא ןבילקעגנָא ךיז ןבָאה םישדח רֶאּפ ַא ןיא .הקספה ןייק

 -נוא ןרָאי ןעמענ טפרַאדַאב טלָאװ סָאװ ,רעננוה ןופ גנוקריוו רעד רעביא

 "ַאר וצ ידכ זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא סע ןעוו .ןדנעטשמוא עלַאמרָאנ רעט

 ,טנעה ערעכיז ןיא ןבענרעביא ץלַא סָאד ןעמ ןומ די:בתכ םעד ןעוועט

 .ןֹוקעַּפֶא רעד ןרעוו לָאז יקסווָאלרָא רָאסעּפָארּפ זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא

 ,סעקשַאר ר"ד .ןבעל ןבילבעג טשינ רענייא ןייק זיא םיריוטקָאד 22 יד ןופ

 -ייא עקנילבערט ןיא ןרָאװעג טקישעגּפָא ךָאנ זיא טסילַאיצעּפס-טױה רעד

 ,ןלעטשרָאּפ ךיז ןָאק עמ ןוא טכירַאב ןייז ןקידנע וצ ןזיװַאב טָאה רע רעד

 -נייא רעד .גנולדנַאהּפָא עקיטכיוו רעייז ַא ןעגנַאגעג ןריולרַאפ זיא'ס זַא

 ןיא ,ָאטעג ןיא המחלמ רעד ךָאנ ןיוש ,ןבעל ןבילבעג זיא סָאװ רעקיצ

 יד ןופ ןברָאטשעג רע ןזיא 1946 ןיא רעבָא ,םױבלעפּפַא לימע ר"ד ןעוועג

 .ןטילעגנָא ךיז טָאה רע סָאװ םירוסי

 ײןקָאד םעד ןופ עיּפָאק ַא ןעזעג בָאה ךיא , :טביירש טרעּפמוג ר"ד

 ןוא (1946 ןיא .ה .ד) ןרָאי יירד רעדָא ייווצ רַאפ פָאמ ןטשרע םוצ טנעמ

 ןיא םוקינוא ןַא ןייז רעכיז זומ סָאװ ךוב ַא --- ןרָאװעג טרירעג ףימ ןיב

 -עננָא ןעוועג ןיא טּפירקסונַאמ רעד .טפַאשנסיו רעד ןופ עטכישעג רעד

 ,שידיי ןיא -- ריּפַאּפ ײמרַא-ןשישטייד ףיוא טייקטיהענּפָא טימ ןבירש

 ןעוועג ןענעז ָאד ,ותעשב טצעזעגרעביא לייט ַא רימ טָאה טניירפ ַא רעניימ

 עשימעכיאיב ןוא עשינילק--- "רעגנוה ןופ עיגָאלָאטַאּפ יד , :סעידוטש 6

 ,"רעדניק ייב רעגנוה ןופ גנוקריוו יד, ,"רעגנוה רעביא סעיצַאוװרעסבָא
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 ק אב ָאר .א .א

 -וטש עשינילק, ןוא "רעגנוה ייב ןעננורעטש-ןגיוא , ,"רעגנוה ןוא טויב;

 ."רעגנוה עמַאס ןיא םעטסיס-טולב ןרעכיא סעיד

 ןייק טנַאמרעד זעמָאנ סרעלטיה ןעוועג טשינ זיא ןטייז 262 יד ןיא

 ייב .ןעניפענג וצ טשינ ָאד ןיא סיצַאנ יד ףיוא זמר םוש ןייק ,לָאמ ןייא

 ןייפ ןופ ןורכז םוצ , גנומדיוו ַא ןעוועג זיא עידוטש סמיױובלעפּפַא ר"ד

 ."רעריטרַאמ ַא ןופ טיוט םעד ןברָאטשעג זיא סָאװ ,ענעריא רעטכָאט

 טָא רַאלָאקס ןַאקירעמַא ןיא לקיטרַא ןייז טקידנערַאפ טרעּפמוג -"ד

 ױזַא

 -עמ-ָאטעג יד ןופ טנעמירעּפסקע רעכעלטפַאשנסיוו רעשידָאטעמ רעד,

 ןופ -- עידַאטס רעטשרע רעד ןופ ךשמב ןעגנַאגעגנָא זיא סָאװ ,רעניציד

 "רַאפ ךרוד עידַאטפ רעטייווצ רעד ןיא ןרָאװעג טקַאהעגנּפָא זיא --- רעגנוה

 -רַאפ רעלעטיּפש יד, ןרָאװעג בורח ןענעז סעיראטַארָאבַאל ערעייז .גנוקיליט

 ,עירוטש רעייז ןופ דנַאטשננעק רעד ,רעקיטכיוו זיא סָאװ ןוא -- טנערב

 ןיא ןגעווטסעדנופ .זײװנסַאמ ןרָאװענ ןטָארעגסיױא זיא ,ָאפוג שטנעמ רעד

 ךיז ןגעלפ ףוס ןזיב .טזָאלעג ךיז טָאה'ס טוג יװ ,ןעגנַאגעגנָא טעברַא יד

 רעד ןופ םלוע תיב םעל רעלעק ַא ןיא םיריוטקָאד עּפורג ַא ןעמוקפיונוצ

 ערעייז ןכיילגרַאפ ןוא ןריטקַאדער ,ןביירש ,ןריטוקסיד ןגעלפ ןוא ַאטעג

 יד ןופ ןעגנַאגעגסיוא ןענעז ןיילַא ייז ןענַאו זיב ןריפסיוא .ןוא ןטקַאפ

 -קעװַא ןענעז רעדָא ,ןבירשַאב טַארוקַא ױזַא ןבָאה ייז סָאװ ןעמָאטּפמיס

 ייז .ףמַאק ןיא ןעמוקענמוא ןענעז רעדָא ,הטיחש רעד וצ ןרָאװעג טריפעג

 לַאװק רעקידנשירפּפָא ןַא ןייז טעוו סָאװ ךוב ַא טפַאשנסיוװ רעד ןבעגעג ןבָאה

 ַא טלעו רעד רַאפ טזָאלעג ןבָאה ייז ,רעבָא סָאד יו רעמ .תועידי ןופ

 טקעּפסער ןכעלשטנעמ ףיוא תודע טגָאז סָאװ ,קידנעטש ףיוא טנעמַאטסעט

 ."עדרעוו ןוא ךיז רַאפ
 עקילייה ַא ןיא שידיי זַא ןענעקייל רעצימיא ךָאנ טעוװ יצ טציא ןוא

 ?ךַאיּפש
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 שידי וצ טּפַאשביל יד

 טלעו רעד ףיוא ךַארּפש ַא ךָאנ ןַארַאפ זיא סע יצ טשינ סייוו ךיא

 עריא ןופ ןעננורעלקרעדזעביל ליפ ױזַא קלח:טרעפ ַא ןעמוקַאב לָאז סָאװ

 טָאה סָאװ ,טעָאּפ רעשידיי ןייק ָאטשינ טעמכ זיא סע .שידיי יו ,דעכיירש

 ַא ,עדָא ןֵא ךרוד ןושל רעזדנוא וצ טפַאשביל ןייז טקירדעגסיוא טשינ

 ןעניפעג וצ ןלַאפעגסיוא זיא ןצרּפ ףיֹוא רָארגנ ,ייפָאּפע ןַא רעדָא טענָאס

 -נַא ,) שינָאמ ןייז ןיא ,עילָאד ןייז ףיוא ךיז ןגָאלקַאב וצ ןוא ,תונורפח

 70 טימ ןעוועג ךָאד זיא סָאד רעבָא ,("ןעגנולקעג דיל ןיימ טלָאװ שרעד

 -נירַא טשרע ,רעכייהנָא ןִא ןעװעג ךָאד זיא ןיילַא ץרּפ ןוא ,קירוצ רָאי

 .ריטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא זָאנ יד טקעטשעג

 98 עטצעל יד ןיא טּפיוהרעד ,טייצ רענעי טניז סעמעָאּפ רעקילדנעצ

 גנַאל טשינ ָאד טשרע .שידיי ןופ חבש םוצ ןרדָאװעג ןבירשעגנָא ןענעז ,רָאי

 רעשידיי רענַאיליזַארב רעד ןיא שידיי וצ עדָא עיינ ַא טנעיילעג ךיא בָאה

 ןבירשעגנָא ןענעז סָאװ ,רעדיל עֶלַא ןעמענפיונוצ לָאז עמ ןעוו .עסערּפ

 סיורַא טנַאקעג טלָאװ ,הנווכב עקאט ןוא ,חסונ ןקיזָאד םעד ןיא ןרָאװעג

 רעטכעלש ןייק ןעועג טשינ טלָאװ סע ןוא ,דנעב 2 ןיא עיגָאלָאטנַא ןַא

 יד ןדנובעגוצ יװ טזייווַאב סע .ןבענוצסיורַא רצוא ןימ ַאזַא עקַאט ןַאלּפ

 זיא םענייא רַאפ .ןושל רעייז וצ ןענעז ןטעָאּפ יד סרעדנוזַאב ,סרעביירש

 -ירד ַא ,טיורבלדנַאמ סָאד זיא ןטייוצ ַא רַאפ ,טיורב ענערָאק יו שידיי

 שיפ עטליפעג ןופ םעט םעד שידיי ןיא ןעניפעג ךָאנ טעוו ,ןייז ןָאק ,רעט

 .לסָאר ןקידהסּפ וצ ןכיילנוצ סע טעוװ רעצימיא רעדָא ,טנלָאשט רעדָא

 רקיעה שרדמח אל

 ױזַא טײטַאב ָאפונ ךַארּפש יד ,שידיי זַא ,ןסיוו וצ טונ זיא יאדווא

 -אוו ,ןמיס רעטסעכ רעד זיא סָאד יצ טשינ סייוו ךיא .ןטעָאּפ יד רַאפ ליפ

 -תולהת עכלעזַא קיצניו ָאד ןענעז רוטַארעטיל רעשילגנע רעד ןיא םיר

 רעבָא טפַאשביל רעקיצניוװ ן;טרָאד ןַארַאפ זיא'ס .ךַארּפש רעד וצ תוחבשתו
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 הַא בָא ר .א .א

 עקיבלעז סָאד ןעמ טלָאו יאוולה .ךַארּפש רעד רַאפ ץירא-ךרד רעמ ךס ַא

 .שיריי עגונב ןנָאז טנָאקעג

 ָאד זיא ,"טשינ טלעג ןייק טסָאק ןבָאה ביל ןוא ןגָאזוצ , ?טרעוו סָאד

 ןעוו ,גנורעלקרעד-עביי עלַא יד ןופ סױרַא זדנוא טמוק סָאו םירָאוו ,לה

 ןוא ןעלקיטרַא ערעייז ןיא ןעמזיצילגנַא ןצונ ןלעוו ןטסַאיזוטנע עקיבלעז יד

 י"פיוא ןשידיי ַא ןגעו ןבעג וצ טכַארט ַא החרט יד ןעמענ טשינ ךיז ןלעוו

 (* עשינָארַאקַאמ עקידוװעגָאזליפ סָאד .ןשילגנע םענופ טרָא ןפיוא קורר

 טשינ ָאד רשפא זיא ?עלעניימ ערבָאד יבַא ַא ,עלערייר קַאי עלעדייר , ?טרעוו

 ביל תמאב ןבָאה ןטעָאּפ עקיזָאד יד ןַא ,רעכיז ןיב ךיא תמחמ ,קיטליג

 -תושממ סעּפע ןָאט וצ ףיוא טייצ רעייז ןבעגקעװַא ייז ןליוו יצ רעבָא ,שידיי

 טשינ ,רעגנעהנֶא רעמ ןעמוקַאב וצ ,ךַארּפש רעד ףליה ןעגנערב וצ ,סקיד

 ןיב םעד ןיא - ללכב רוטַארעטיל רעד ןופ רָאנ ,ןעננופַאש ערעייז ןופ

 ןרעו ןטסָאמעגנָא ןָאק לטרעוו עכעלמיטסקלאפ עװַאקישט סָאד .קּפוסמ ךיא

 ."עלעוט ערבָאד יבַא ,עלעדײר קַאי עלעדײר, חסונ ַאזַא טָא ןיא ייז ףיוא

 שידיי רעביא טביירש ,לקיטרַא ןַא רַאפ טלָאצַאב טגירק סָאװ ,רענייא ןעוו

 .עלעקעכ ןיא ּפינק ןייק טשינ םיא טמוק ,ןטעוועג-דרעפ רעביא טָאטשנָא

 ןיא ןיירַא םקַאה רע רעבָא ביוא ?וצרעד טגניילענוצ ןעד רע טָאה סָאװ

 ױזַא יװ ,ןרעלקַאב ֹוצ ךיז טליוּפ רע תמחמ ,ןעמזיצילגנַא ןעלקיטרַא ענייז

 -גַא ץעגרע פינק ַא םיא טמוק ,שידיי ףיוא קורדסיוא ןסיוועג ַא טגָאז עמ

 ןָאק סָאװ ,טעָאּפ רענייפ ַא ךיז ןָאק טא .ץימש עקַאט רשפא ןוא ,שרעד

 טלָאצעג טשינ בָאה ךיא, :ןביירש וצ ןעניגרַאפ ךיז ,טנכייצעגסיוא שידיי

 ןבילוצ לָאמ ןייא ,ןרעיוא עדייב ןיא טצלירג סָאװ ,"טייקמאזקרעמפיוא ןייק

 זיא סָאװ ,םָאידיא ןשילגנע ןבילוצ לאמ ןטייווצ ַא ןוא ,טרָאװ ןשישטייד

 ןוא טעֶאּפ ַא יװ טליג סָאװ ,רענייא ךָאנ .ןרָאװעג טעקסַארטעגניירַא ָאד

 .-עג תונורכז ענייז ןיא טָאה ,טסילַאנרושז -עשידיי ַא רָאי 80 ןיוש זיא

 ."ץנַאט ַא טנָארעג ןַאד ןבָאה ייז, קוסּפ ןשידיי םענעביוהעג ןימ ַאזַא טָאה

 !טייוצ ַא ןיא "טנַארעג , ןקידתושלח םעד טָא ןעזעג ןיוש ךיא בָאה ,בנא

 ןטסילַאנרושז עשידיי עטסעב ערעזדנוא וליפא .?קיטרַא ןַא סרעביירש

 יא רָאי 9 ןופ ןימרעט ַא טנידעג טָאה, רעד ןוא רעד זַא ,ןיוש ןביירשי

 זַא םע טסייה ,טניד עמ זַא ?ןַארַאפ ָאד זיא ןעניד ַא רַאפ סָאװ ."ןָאזירּפ

 -רעד ןצונ טגירק עטסָאבעַיַאב רעדָא סָאבעלַאב ַא סָאװ ,סעּפע טוט עמ

 עמ ,טָאג ןעניד ןָאק עמ ?טנידעג קינלַאנימירק רעד ָאד טָאה ןעמעוװ .ןופ

 רעד ,ןיינ ?גנורינער רעד בנג ַא טניד יצ רעבָא ,רעסייק םעד ןעניד ןָאק

 יֵּפֶא טטײנ ךיז ,ןעגנוטייצ עשילגנע יד ןופ קידנצעזרעביא ,טָאה רעביירש

 ניוט "ןעניד , טשינ .ךעלרעטרעוו "טריפעגרעביא, רָאנ ןובשה ןייק ןבעגעג

 ןיא טַאוּפש ײרד רעדָא ײװצ ןפ שימעג ַא זיא םזנָארַאקַאמ ַא (*

 .עזַארּפ רעדָא דיל ַא
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 שידיי עירעּפמיא יד

 יֹּפִא ןיאה רענעי ןַא ןעמ טגָאז שידיי ףיוא ."ןימרעט ַא, טשינ ןוא ,ָאד

 .רָאי יירד ןסעזעגּפָא זיא , ןיולב רעדָא ,"הסיפת ןיא רָאי יירד ןסעזעג

 "יא םשל ןינע ןטקיטייװעגנָא םעד טָא טרירעגנָא רָאנ ָאד בָאה ךיא

 ערעדנוזַאב ןיא ןרעקמוא ךיז ךיא לעװ הכמ רעקיזָאד רעד וצ .ןרירטסול

 וליפא ןוא רענעייל רעד ?ייוו ,רעסערג ךָאנ זיא תערצ יד תמחמ ,ןעלטיּפַאק

 ןושל ןשינכעט ןפיוא .טייקידוועליפ יד ןריווועגנָא ןבָאה סרעכיירש יד

 ,טשינ ךעבענ ןסייוו ייז ןוא ,ןרָאװעג טריזיטעטסענַא ןענעז ייז ,סע טסייה

 "יל ןֹוא עסערּפ רעזדנוא ,ןושל רעזדנוא ןגעקטנַא ךערברַאפ ַא זיא סאד זַא

 "ניו ןרעו סע סָאװ יװ ,רעמ ךס ַא ךימ טדַא סָאד ,ריא טעז .רוטַארעט

 ,טרעוו טשינ ךס ןייק זיא ןשטנעמ עקיּפמוטש ןופ עביל יד .סרענעייל רעקיצ

 ךיז ןגעמ ןוא -- "דיסח ץיראה םע אלו, טגָאזעג ָארמג יד ןיוש ךָאד טָאה

 ,יוו .ַא .א ,ןטעָאּפ ,ןטסיאייסע ,ןטסילַאנרושז .ענעפורַאב ןייז סרעביירש יד

 ןשילגנע ןַא ןוא ןשידיי ַא ןשיװצ קוליח םעד ןייא טשינ ןעעז ייז ביוא

 -גנע ןַא ױזַא יװ ןעניפעגוצסיוא ּפָאק וצ טשינ ןגייל ייז ביוא ,קורדסיוא

 ןיא יז ןענעז ,שידיי ןיא ןעגנילק ףרַאד םָאידיא רעשינַאּפש רעדָא רעשיל

 ,םיצראהיימע טרּפ םעד

 ןעגניזַאב ןייא ןיא טלַאה סָאװ ןַאמ ַא וצ ?ןכילגעג סָאד זיא סָאװ וצ

 טקיטיינ סע רעדָא ,עגעיפ לסיב ַא ףרַאדַאב יז דלַאביוװ רָאנ ,בייוו ןייז

 טעוועטרילפ רע ןוא ,ונניא דליה זיא ,גנַאג ַא ריא רַאפ ןייג לָאז רע ךיז

 ,רעדמערפ ַא טימ ןיוש
 תונברק ןוא טפַאשביל

 ןוא ,זיײװַאב רעתמא רעד זיא סָאד .תונברק וצ בייחמ זיא טּכַאשביל

 עשידיי יד ןוא שידיי ביל טָאה רע יװ ,םעד ןגעו טדער רעצימיא ןעוו

 .םעד רַאפ ןָאטעג סנױזַא רע טָאה סָאװ דלַאב םיא ךיא געדפ ,רוטַארעטיל

 רעדָא ,ןעמוקוצ סעּפע לָאז שידיי זַא ,חוכ ַא ןָאטעגנֶא ךיז דע טָאה יצ

 ךרוד ללכב רוטַארעטיּפ רעשידיי רעד רַאֿפ הבוט ַא ןעמוקסיורַא לָאז סע זַא

 ?ימ ןוא טייצ ןרעדָאפ סָאװ ןטקַא עכעלנעזרעּפ ,םישעמ

 טקיטייז ןופ רדסכ סיוא ךיא ןיפעג ,יצוצ ַא ךיז ןיא טָאה שידיי ןַא

 םיוק ,עדמערפ-דליוו יד ,עטרעטייוורעד יד ,ענעבירטראפ יד רָארג .םירוקמ

 ןבעגקעװַא טשינ ןיוש ייז ןלעוו ,שידיי ןופ םעט םעד טכוזרַאפ ייז ןבָאה

 "רעד ןָאק עמ ליפיוו טזייוװַאב סָאד ןוא ,םעד רַאפ טשרָאב ּפעט 10 ןייק

 זיא שידיי סָאװ ,"םידמושמ , ךיוא לָאמַא ןוא םירג עכלעזַא ךרוד ןכיירג

 וליפא ןוא טבעלעגסיוא ךיז ןבָאה ייז שטָאכ ,ןצרַאה ןיא ןקַאבעגנייא ייז ייב

 .רוטַארעטיל רעדנַא ןַא ןיא ןעוועג-הילצמ

 .ןַאמטיירב ַא ,םענייא ןגעו טנעיילעג ןטלמונַא ךיא בָאה לגיפש ןיא

 טשינ זיא'ס רעבָא ,שידיי ףיוא טירט עטשרע ענייז טריבורּפ טָאה סָאװ

 ןרָאװעג זיא רע ןוא ,שינַאּפש ףיוא ןביירש ןביוהעגנָא רע טָאה .ןעגנַאנעג

 -טשרע ענייז ןעז ןלעװ טראפ טלָאװ רע רעבָא ,רעביירש דעטסוווַאב ַא



 קה ַאב ָא ר .א .א

 ןבָאה ייז ןעוו סָאװ ,עכלעזַא ןופ סייו ךיא .שידיי ףיוא םקורדעג ןעגניל
 ךיז טכַאמ סע ןַא ןוא ,טלָאצעגמוא שידיי ןיא ןעלקיטרַא ןבענ טגָאזעגוצ
 ייז ןלעוו ,רַארָאנָאה ןשּפיה ַא רַאפ לקיטרַא שילגנע ןַא טנַאה רעד רעטנוא
 -ידיי יד ןייז קיספמ טשינ ןוא לקיטרַא ןשילגנע ןפיוא ןייז רתוומ רעכיג
 -רַאװרַאה ןופ ןלַאפ עכעלטע טנַאקַאב רימ ןענעז סע .ןעלקיטרַא הרדס עש
 שיריי ןענרעל וצ ףיוא ימ ןוא טייצ ןבעגקעוַא ןנעלפ סָאװ ,ןטנעדוטס רעד
 רערעל יד טָא ןופ -ענייא זַא ,טרעהעג בָאה ךיא ןעוו .ןטנעדוטס ערעדנַא
 ַא ךיוא ,בר ַא ןוא לארשיזץרא ןיא רענעריובעג א .ה .ד ,ערבַאס ַא זיא
 5800:487 266066 ןופ עימערּפ יד ןעמוקַאב וליפא טָאה סָאװ ,טעָאּפ
 :טרעדנוװעג קרַאטש ךיז ךיא בָאה ,סעמעָאּפ עשילננע לכיב ןייז רַאפ
 ןייק ןענעק טשינ ךָאד ףרַאד ערבַאס ַא, ןפורעגסיוא ךיא בָאה "שטייטס,
 "?סַאלק ןשידיי ַא טימ ןריפנָא טנָאקעג ריא טָאה ױזַא יו ָאט ,שידיי
 'ופ הּפצוח יד ןבָאה ךָאד ןעמ ףרַאד טרעפטנעעג רימ רע טָאה ,ףיורעד,
 "הּפצוח ַאזַא ןבָאה לארשי ןיא סערבַאס ךס ַא ןלָאז יאוולה ,, ."ערבַאס ַא
 ,טגָאזעג םיא ךיא בָאה

 םעד ןבעגרעביא רימ ךיז טליוו ,?ארשי-תנידמ ןגעוו קידנדער ןוא
 ַא ןופ ןעמוקַאב קירוצ גנַאל טשינ בָאה ךיא סָאװ ,ווירב ַא ןופ תיצמת
 ראי 28 רעדָא 27 טשרע זיא סָאװ ,קנַאלב םייח ,םילשורי ןיא ןַאמ ןגנוי
 ןליפא ןוא ,טייקכעלנעזרעּפ ַא רַאפ טנכעררַאפ ןיוש טרעוו רע ןוא ,טלַא
 יד ןיא .םיא ןגעוו ?קיטרַא ןַא טקורדעג ןעוועג זיא גָאט רעקרָאי-ויג ןיא
 ןזיווַאב רע טָאה ,טכעלעגּפָא טָאה רע סָאװ ראי קיצנַאװצ ןיא עכעלטע
 .רעסיד ַא קידנביירשנא ,טעטיסרעווינוא דרַאװרַאה ןקידנע וצ רָאנ טשינ
 ַא ןרעו וצ ךיוא רָאנ ,שידיי ןיא ןטנעמעלע עשיווַאלס יד ןנעוו עיצַאט
 םירבח ענייז יו ,ערעירַאק ַא ןיא ןפרַאוװצנײרַא ךיז טָאטשנָא תמחמ ,דלעה
 וצ ךיז ידכ לארשי-תנידמ ןייק ןרָאפעגקעװַא רע זיא ,ןָאטעג סע ןבָאה
 רענייא ייב ןוא ,ןעגנַאגעגנָא ןטרָאד זיא סָאװ ,המחלמ רעד ןיא ןקילײטַאב
 -קעװַא טשינ ךיז טָאה רע ,דנילב-קָאטש ןרָאװעג רע ןיא ןעיירעפיש יד ןופ
 ,טייקיטומ ןייז ףיוא טַאהעג הטרח רעדָא ,הכרעמ ןייז ףיוא ןגָאלק טצעזענ
 ַא ןרָאװעג זיא רע .שֹוח ןטסכעלצינ םעד ןופ טבױרַאב םיא טָאה סָאװ
 ךָאנרעד ןוא 5668 808 טניה עקידנריפ יד טימ ןייגוצנָא ףיוא רערעל
 קידוצ םישדח עכעלטע טימ ןיב סעידוטש ענייז ןעוועג ךישממ רע טָאה
 .ךָאטקָאד לטיט םעד ,טעטיסרעווינוא.רעמילשורי ןֹופ ןעמוקַאב רע טָאה
 ןופ ןייזייב םייב ,ןטקעלַאיד עשיבַארַא רעביא גנושרָאפ ַא רַאפ עיפָאסָאליפ
 -עג ןבירשַאב יא עינָאמערעצ יד ןוא ,ינּפ רעשימעדַאקַא רעצנַאג רעד
 -ידנעטש ַא ךיוא זיא דע .ןעגנוטייצ עשיערבעה יד ןיא רעדליב טימ ןרָאװ
 .עסערּפ רעקיטרָאד רעד ןיא רעטעברַאטימ רעק

 -טנ ןיא רע תעב טרעהעג ךיא בָאה שטנעמ ןגנוי ןקיזָאד םעד ן;עוו
 שידיי ןיא סָאלק ַא טימ טריפעגנָא טָאה ןוא דרַאװרַאה ןיא טנעדוטס ַא ןעוו
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 שידיי עירעּפמיא יד

 ןוא ,םירימלת עכעלטע טימ סַאלק רעד ךיז טָאה ןביוהעגנָא .זיוה-לליה ןיא

 טלייצרעד רימ טָאה סָאװ ,רענייא רעד ןוא ,רענייא ךיז טָאה טלעטשעגּפָא

 םייח .קיסעמלנער ןופ טייו ןעמוק ךיוא טנעלפ ,סרוק םעד ןגעוו עקַאט

 "רטס ערעדנַא יד יװ ןעמונרַאפ ליפ ױזַא טקנוּפ ןייז טזומעג טָאה קנַאלב

 -רעל ןוא ררסכ ןעמוק וצ .ןענעכייצסיוא ךיז טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,ןטנעד

 דימתמ ןייק ןעוועג טשינ טייוו זיא סָאװ ,דימלת ןייא טימ ,רכש ןָא ,ןענ

 עתמא יד רימ ןעניפעג ָאד ןוא ,הרובג ַא ןיוש זיא ןיילַא סָאד טָא --

 טיָאמעי טָאה קנַאלב םייח ןעמָאנ רעד .טפַאשכיל-ליומ יד טשינ ,טפַאשביל

 רע זַא ,טסוװעג טשינ בָאה ךיא .טײטַאב ןייק טַאהעג טשינ רימ רַאֿפ

 -םיוא רימ זיא סע ןוא ,שידיי ןגעוו עיצַאטרעסיד רעטפיגַאמ ַא טביירש

 יו שידיי רעמ ךס ןייק טשינ ןענָאק זומ יבר רעקיזָאד רעד ןַא ןעמוקענ

 .םירימלת ענייז

 ןוא םיא ףיוא טגערפרעד ךיז ךיא בָאה קירוצ גנַאל טשינ טשרע

 תועידי ןעמוקַאב וצ סנטשרע עוװַאקישט ןעוועג זיא רימ .,לווירב ַא ןבירשעג

 ןייז טייו יו ףיוא ןקידנוקרעד וצ ךיז סנטייווצ .טנַאה רעטשרע דעד ןופ

 טָאה ןטקעלַאיד עשיבַארַא טימ ןבענּפָא ךיז ןוא ?ארשי ןיא ךיז ןצעזַאב

 "עג ,וירב ןייז ןופ לייט ַא זיא טָא ןוא .שידיי וצ גנויצַאב ןייז ןטיבעג

 יקָאר ןטימ ןרעװ טניורקעג ןייז רַאפ ןכָאװ עכעלטע שילגנע ןיא ןבירש

 .טַארָאט

 שידיי ןגעוו ,רעטנרעלעג ַא ,דלעה רעגנוי ַא

 ,ווירב רעייא ןעמוקַאב וצ זירּפרוס רעקידתחנ ַא ןעוועג רימ זיא סע,

 ךיא םייוו יװ ,סענַארפ ערעייא ףיוא ןרעפטנע ןערַאטס ךיז לעװ ךיא ןוא

 ןעװעג ןיב ןיא תעב ךייא ןופ טרעהעג בָאה ךיא זַא ,ךיז טײטשרַאפ .ןָאק

 ףיוא ןגעלנָא ךיז לָאז ךיא זַא ,טלעפעג טָאה רָאה ןייא ןוא ,דרַאװרַאה ןיא

 ךיא בָאה עיצַאטרעסיד ןיימ ןביירש ןיא ןטלַאהעג בָאה ךיא תעב .ךייא

 ןוא ךייא טימ ןענעגעגַאב ךיז זומ ךיא זַא ,לָאמ ךס א ,ןָאטעג רדנ ַא ךיז

 ןופ םרירעג טשינ ךיז טָאה סעּפע רעבָא ,םעד ןגעװ סעומש ַא ןבָאה

 | ,טרָא

 ךימ סָאה סָאװ ,םעט רעד זיא ןלעטשרָאפ ליוװ ךיז טנָאק ריא יו;

 םרוג טָאה סָאװ ,רעקיבלעזרעד שידיי ערעדנַא טימ ןענרעל וצ ןגיוװוַאכ

 שידיי .עיצַאטרעסיד ןיימ רַאפ עמעט ַאזַא ןביילקסיוא לָאז ךיא ןַא ,ןעוועג

 -טנייועג ,ענלָאּפ ַא יװ ןרעו וצ טנעקרעדנָא ןָא טרעטציא טשירע טבייה

 טרידוטש טרעװ ױזַא תוחּפה לכל זיא סָאװ ,ךַארּפש עכעלשטנעמ ,עכעל

 ַא זַא ,טנכערעג בָאה ךיא .ךַארּפש רעדנַא ןַא יו ,ןרעוו וצ טריזילַאנַא ןוא

 -יטייזַאב ןוא גנונעקרעדנָא ַאזַא וצ ןגָארטעניײב טלָאװ שידיי ןיא סרוק

 ירַאפ .םורַא ץלַא ךָאנ יז ןעלגניר סָאװ ,ןלייטרוארַאפ עסיוועג ןופ גנוק

 ךיז ?יוו סָאװ ,רענייא רעדעי זַא ןעמוקענסיוא רימ ןיא סע ,ךיז טייטש
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 עק ַא בָא ר .8 .א

 ןיא טלַאהפיוא ןייס .טייהנגעלעג יד ןעמוקַאב ףרַאד שידיי ןענרע?סיוא

 -יימ עטסעפ ןיימ ןטיבעג עטסדנימ סָאד ףיוא טשינ טָאה לארשי תנידמ

 ןראפ לעיַארַאּפ ןטנַאסערעטניא ןַא וצ טלעטש לארשי תנידמ אברדַא .גנונ

 עשיטסיבַאנכ יד ןופ נונענרעביא טָאהעג ןיוש טָאה סָאװ ,טסיוונניל-ללכ
 ,ןרעו טנכייצַאב טנעלפ שידיי יו טקנוּפ .ןכַארּפש ענונב ןלייטרוא-טרעוו

 -שימ רעדליו, ַא ןוא "ןָאגרַאשז, ַא יו ,ךיוא רעטציא וליפא ךָאנ ןוא

 -עּפ ןשיווצ היטנ יד ןַארַאפ טציא ןיא ױזַא ,המודכו ,"ןכַארּפש ןופ שַאמ

 ,שיאיירבעה ןטדע-עג-ךעלטנייװעג םעד ןענעכײצַאב וצ דנַאל ןיא ןטנַאד
 ךַארּפש ַא ןיא טמערופעגסיוא טציא טרעוו ,טנַאקַאב זיא ךייא יו סָאװ

 דיא .ןעז ןלעװ סע ןטלָאװ סעקיטַאמַארג יד יו ,שרעדנַא שּפיה זיא סָאװ

 סָאװ ,"םדִא ינב ןושל, ןעמָאנ ןרעטנוא ןעלקיטרַא הרדס ַא טציא ביירש

 ,ןזייורעד ןוא ןוקית ןייז שיאיירבעה םענרעדָאמ םעד ןבעג וצ ןווכמ זיא

 טעוו ןכַאז ערעדנַא ןשיװצ ,בנא .עיצּפורָאק ַא זיא עניווָאנ עדעי טשינ זַא

 סָאװ ,ןטנעמעלע עשידיי ךס ַא ןֹופ עיצַאטיליבַאהער יד ןעמענניירַא סָאד
 קרַאטש םיא ןוא שיערבעה םענדעדָאמ םעד ןיא ןעגנורדעגניירַא ףיט ןענעז

 .טקריוװַאב

 ,דנַאל ןיא ָאד שידיי רַאפ טפנוקוצ עסיורג ןייק טשינ ךיא עז ,רעדייל

 ,איבנ-ךב ןייק טשינ ןוא איבנ ןייק טשינ ןיב ךיא ,שרעדנַא ץעגרע רעדָא

 עשיסקָאדָאטרָא-טסקע יד ,ןייז רשפא םעוו ??כה-ןסדאצוי רעקיצנייא רעד

 ןענרעל ןוא ךַארּפש רעקיזָאד רעד ףיוא ןגיוצרעד ןרעוו רעדניק וו ,הליהק

 ײלַאטיװ גונעג טָאה הליהק עקיזָאד יד יצ קּפוסמ ןיב ךיא רעבָצ ;ריא ןיא

 עשידיי יד ןעמענרעביא רַאפ הביבס עקיצניג ַא זיא'ס יצ רעדָא ,טעט

 -ייא טייצ עגנַאל ַא ןעמענ טעוװ סע זַא ,ןנעווטסעדנופ ןיימ ךיא .עיצידַארט

 ןיוש בָאה ךיא יװ ,ךָאנ טרפב ,זדנוא ייַּב ןברַאטשסיוא טעט שידיי רעד

 -ענ ןיא ןעגנורדעגניירַא ןענעז ןטנעמעלע עשידיי ךס ַא רָאג זַא ,טקרעמַאב

 סָאד .שיאיירבעה םענעבירשעג םעניא וליפא ךס ַא ןוא שיאיידבעה ןטדער

 ...ןרָאװעג טשרָאפעג קירעהעג טשינ זיא'ס ןוא ,טנַאקַאב טוג וצ טשינ ןיא

 טושּפ ןענעז סָאװ ,רעטרעוו ךס ַא ןייא טסילש טנעמעלע רעקיזָאד רעד טָא

 ןרָאװעג טצעזעגרעביא רעדָא ,ןעיינ ןוא ןעייטש ייז יו ,שידיי ןופ ןעמונעג

 טדערעגסיױרַא ןרעוו סָאװ ,שיאיירבעה ןיא רעטרעוו ךס  ַא .שיאיירבעה ןיא

 ייז ןעו שטייט רעדנַא ץנַאג ַא ךעלטנייוועג ןבָאה ,גנַאלק ןשידיי ןטימ

 עשיטַאמָאידיא ךס ַא .חסונ ןשיאיירבעה ןפיוא טדערעגסיורַא ןרעוו

 יד ןיא ןיירַא ןיוש ןענעז ,שידיי ןופ טצעזענרעביא ןענעז סָאװ ,ןקורדסיוא

 .וו .ַא .א רעכיברעטרעוו

 ,טפנוקוצ רעד ןיא סָאד ןשרָאפוצסיױא ףיוא טייצ ןבעגוצּפָא ףָאה ךיא

 ."ןזָאלרעד ןלעוו ןדנעטשמוא יד ביוא

 -ערעטניא םענופ עטסקיטכיוו סָאד רעבָא ,ןצנַאגניא טשינ זיא סָאד

 .ואמנגנוי םענעטלעז םעד ןופ ןעמוקַאב טָאהעג בָאה ךיא סָאװ ווירב ןטנַאפ
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 םייוג רַאפ שידיי ןופ יצוצ רעד

 שידיי וצ טפַאשביל יד ןרָאװעג טלדנַאהַאב ןיא ?טיּפַאק ןקידרעירפ ןיא

 .םיױג ןגעו ןדער וצ ןעמוקסיוא רימ טעװ טציא .סרעביירש עשידיי דצמ

 סאו .שידיי ןביירש וליפא ןוא ןדער ,ןענעייל טנרעלעגסיוא ךיז ןבָאה סָאװ

 הפוקת ַא ןיא טרפב ,םעד ףיוא טייצ ןבענוצּפָא טקָאלעג ךעלטנגייא ייז טָאה

 טַאהעג טָאה ןוא ךַארּפש ןייק רַאפ ןטלָאנעג טשינ ךָאנ טָאה שיידיי ןעוו

 ןיא חוכ ַא סעּפע ןקעטש טרָאפ טזומעג טָאה סע ?רוטַארעטיל עּפַאנק ַא

 .םעד וצ ןדנובענוצ ױזַא ןרעוו ןלָאז ןדיי-טשינ זַא ,ןֹוׁשָל םעד טָא

 ךיא בָאה 560; 0{ +1048484/(ס!(,(4(ׂ,0ׂ ןיימ ןיא

 ךיז ןבָאה סָאװ ,םייוג טרעדנוה םורַא ןופ רעפיצ עקידכעלייק ַא ןבענעגנָא

 ליפוצ ןעמונרַאפ טלָאװ סע זַא ,ךיז טייטשרַאפ .שידיי טימ ןעוועג ?ּפטמ

 טלָאװ קילדנעצ רָאַּפ ַא רעבָא ,ייז ןופ טפלעה וליפא ןענעכערוצסיוא ץיַאלּפ

 ,ויטשנעשעב סענַאהַאי טימ קידנבייהנֶא ,ןענַאמרעד אי טפרַאדַאב ןעמ

 -רעלוצסיוא ףיוא לכיב ןיילק ַא ןבעגעגסױרַא 1514 ןיא ךָאנ טָאה סָאװ

 עיזָאר ַא טליּפשעג טָאה סָאװ ,רעטסנימ ןַאיטסַאכעפ .שטייד-שידיי ךיז ןענ

 1223 ןיא טָאה ,ןעגנילרעטצניפ רענַאקינימָאד יד ןגעק טיירטש םעד ןיא

 ןרעו רעטרעוװ עשידיי ךס ַא וװ ,ךוברעטרעוו ןשיערבעה ַא ןכעגעגסױורַא

 -נרעל עשידיי ייוצ ןיוש רימ ןבָאה 1846 ןוא 1544 ןיא .ןעמונעגניירַא

 ,ה-בס ַא רעבָא ןיא סע .םַאדַא לַאכימ ןֹוא םסוינַאפ םולוַאּפ ןופ ךעכיב

 -ימ ַא ,עדַאש סַאילע .ןדיא ןעוועג ןענעז ,עדייב רעדָא ייז ןופ רענייא

 שידיי ףיוא ,ךוב ןשינַאלָאעט ןייז ןופ ?ייט ַא ןבעגענּפָא טָאה .רענַאיב

 .דיא ַא ןעוועג זיא רע ךיוא זַא ,ןייז רעבָא ןָאק סע

 טייצ רקעקיטנייה ןופ סרענעק-שידיי ץטשיאיוג עטנרעלעג

 סענַאהַאי רָאסעּפָארּפ ,ןטמירַאב טיירב ןוא טייוו רעלעזַאב םעד ןגעוו

 ז םעד ,רעביא גנול רנַאהּפא ןַא ןבירשעגנָא 1009 ןיא טָאה סָאװ ,ףרָאטסקוב

 יַּפִא רעגנעל ךיז טפרַאדַאב ןעמ טלָאװ ,שידיי וצ שיאיירבעה ןופ גנַאגרעביא

 ,דָאטסיהילַאּפ רעלעזא ב-(רעדיוו) רעד טנידרַאפ טָאה רעמכָאנ רעכָא ,ןלעטש
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 קַאב ָאר .א .א

 עשטייט-שידיי, ןייז ןבעגעגסיױרַא טָאה סָאװ ,ל?ײזנעגַאװ ףָאטסירכ ןַאהַאי

 -ַאש עשידיי עטסטלע יד ןופ סעלעטש עגנַאל טימ ,1699 ןיא "גנורהעלעב

 רעדנַאזירכ ,יונג רעד ןפַאשעג טָאה קיטַאמַארג עשידיי עטשרע יד .ןעגנופ

 טרעטש ןגעווטסעדנופ סָאװ ,קירוצ רָאי 200 רעכעה טימ .ה ,ד ,1780 ןיא

 יצ ןגערפ וצ ןרָאטַאלימיסַא-סעקירדנעמש ערעזדנוא ןֹופ ךס ַא טשינ סע

 -קעּפסניא-ייצילַאּפ רעד .ץענרע קיטַאמַארג עשידיי ַא סעּפע ןַארַאפ ןיא סע

 ףיוא ןבעגעגּפָא בלַאה ַא טימ דנַאב ַא טעמכ טָאה טנַאמעלַאל-עװַא ,דָאט

 קידנדערמורַא ,שידיי טימ תוכייש ַא טָאה סָאװ ,ךַארּפש-טלעוװרעטנוא רעד

 ןבָאה ףָאשיב ןוא גרעבנעלַאק .רעטרעוו עכלעזַא 8000 יוװ רעקיצניװ טשינ

 ןוא 1821 זיב 1811 ןֹופ רעכיברעטרעוו עשישטייד-שידיי טכַארבעגסיורא

 -ענ טָאה ,ענליוו ןיא עיגָאלָאעט ןופ רָאסעּפָארּפ ,םָאטסָאזירכ ןַאי אליטניג

 א טימ ןעמַאזוצ ,שידיי ןיא ןדיא רַאפ םזיכעטַאק ַא דיבתכ ןיא טזָאל

 -שטייד זַא ,ןסעגרַאפ טשינ ךיוא ףרַאד עמ .ךוברעטרעוו ןשיערבעה-שיליוּפ

 -רַאֿפ טנרעלעגסיוא רָאנ טשינ ךיז טָאה ,עטעג ,עינעשז רעטסערג סדנַאל

 -רעה.ןואג רעד ןוא שידיי ןיא לווירב ַא ןבירשעג טָאה רָאנ ,שידיי ןייטש

 ןטלַאהעג וליפא טָאה ,גָאלָאכיסּפ ןוא ףָאזָאליפ ,גָאלָאיזיפ ,עצטָאל ןַאמ

 .רוטַארעטיל עשידיי-טלַא יד ןרידוטש וצ טפַאשלעזעג ַא ןדנירג םייב

 רעטעּפש רעבָא ,לָאמַא ןעוועג ןיא סָאד זַא ,רעצימיא טניימ רעמָאט

 .עטנרעלעג עשיאיוג ייווצ יד .תועט ַא רע טָאה ,ןטיבעג עגַאל יד ךיז טָאה

 -ַאיצעּפס ךיז ןבָאה ,טעטיסרעווינוא ַאנעי ןופ ןַאמצטייל ןוא קרעטש יו

 ינעגויעי טָאה ,דַארגנינעל ןופ .שידיי ןיא ןעגנוצעזרעביא-לביב ףיוא טריזיל

 ןרעביא ןעלקיטרַא ענווָאטנורג ןטפירש ָאוויי יד רַאפ טקישעגוצ ווָארַאנַאק

 ענייז ןיא ןזיועגסיױרַא טָאה ןילרעב ןופ סָאלק ץנייה .סקַאטניס ןשידיי
 -רָאד ןופ ןָאסרעדנַא רעטלַאװ ןוא שידיי ןיא טײקטנװַאהַאב א ןטפירש

 עשּפיה ַא בייחמ זיא סָאװ ,רָאלקלָאפ ןשידיי טימ ןעמונראפ ךיז טָאה טַאּפ

 "טייד-שידיי רעד ןיא ןעוטפיוא עסיורג רָאג יד ןופ .שידיי ןיא שינעטנעק

 !עוועג ןיא סָאװ ,1916 ןיא ,קַארטש .ל ןַאמרעה ןופ ךוברעטרעוו רעש

 סָאװ ןוא טעטיסרעווינוא רענילרעב ןיא ןרָאסעּפָארּפ עטסטמירעג יד ןופ

 טָאה סָאװ ,לובלב םדיתלילע ןגעקטנַא טפירש ַא טימ ןעמוקעגסיױרַא ןיא

 זיא גנוכיירגרעד עטסערג ןייז םנה ,טלעוו רעד רעביא םשור ַא טכַאמעג

 ,דומלת םענופ עבַאגסיוא ןייז ןעוועג

 טנעצַאד רענעזעוועג קענַארעב ץנארפ זַא ןענָאמרעד ךיוא ףרַאד עמ

 טָאה ,דנַאלשטייד ,ךאבצטוב ןיא טציא ןוא ,טעטיסרעווינוא רעגנַארּפ ןיא

 לַאנרושז םעניילק ַא סורַא טינ ןוא גנושרָאפ-שידיי רַאֿפ זיירק ַא ןפַאשעג

 .ןעגנושרָאפ עיינ עכלעזַא ןגעוו תועידי טימ טליפעגנָא

 ןבירטעג ןבָאה סָאװ ,ןוויטָאמ יד ןיא ןייגניירא טשינ ָאד לע ךיא

 סָאד .שיריי טימ ןריסערעטניארַאפ וצ ךיז ןעמָאנ-טלעװ ַא טימ עטנרעלעג

 יד ןענעז לָאמעלַא טשינ .ךיז רַאפ ןינע רעטנַאסערעטניא ןַא ןעוועג טלָאװ
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 שידיי טירעּפמיא יר

 זיא ,שידיי טנַאקעג טָאה סָאװ ,יונ רעדעי טשינ ןוא ,ערשכ ןעוועג םימעט

 -בייא ,חצוד-יצרַא םעד ןֹופ ךָאד רימ ןסייו טָא .דניירפ ַא ןעוועג זדנוא

 -עג טָאה ןוא רעסַאװ א יו שידיי טנעיילעג ןוא טדערעג טָאה סָאװ ,ןַאמ
 ךיוא לווייט רעד ןָאק רשפא ,טסייו רעוו .רעייפ ןיא ןדיא ןענָאילימ טקיש

 ַא רַאפ ןטיה ךיז טסייה סָאװ ?טרעוו ַא ָאד זיא טסיזמוא טשינ .שידיי

 .שידיי טדער סָאװ ,יונ

 ךיז ןבָאה סָאװ ,םיױג עכלעזַא רימ ןבָאה טייז רעדעדנַא רעד ןופ

 ערעייז ןָאק עמ זַא ,ליפ יױזַא ףיוא שידיי טימ ןוא ןדיא טימ טבעלעגנייא

 -עג עירָאגעטַאק רעד ןיא .רוטלוק רעשידיי רעד וצ ןענעכערוצ ןעגנופַאש

 ,עבשילא ,ןירעביירש עשיאיירבעה-ןשידיי יד ךיוא ,רעקָאר ףלאדור טרעה

 -נָא טָאה ,לארשי ןיא קירוצ גנַאל טשינ ןבעל ריא טקידנערַאפ טָאה סָאװ

 .שידיי ךרוד שיאערבעה וצ גנַאגרעביא ריא ןביוהעג

 דנַאלגנע ןוא עקירעמַא ןיא

 עװַאקישט עכלעזַא ןזייװַאב ןָא ךיז ןבייה דנַאל רעזדנוא ןיא ךיוא

 ךיז ןעמענרַאפ סע ןדיא רעקיצניוװ סָאװ ענדָאמ ןוא ,ןטנַאכערעטניארַאפ

 .ןוש5 ענדיב רעזדנוא וצ ךיז ןרעטנענרעד םייונג רעמ ץלַא ,שידיי טימ

 דיִאֹלֹפ רָאנרעװַאג ַא ןעוועג קירוצ רָאי 20 ַא טימ זיא ַאטָאסענימ ןיא

 עטנרעלעג ןופ .ןענניטימ עשידיא ףיוא שידיי ןדער טנעלפ סָאװ ,ןָאסלָא

 רַאפ ןבעל סָאד ןעמונעג ךיז טָאה סָאװ ,ןוז סלינָא ןישזדוי זַא ,ךיא סייוו

 -עג ןבָאה סָאו ,סעסירטקַא ןופ .שידיי טנרעלעגסיוא ךיז טָאה ,ןרָאי 9

 .שידיי טדערעג ןבָאה סָאװ ,עכעלטע ןַארַאפ ןענעז רעטַאעט שידיי טליּפש

 ייווצ ןענעז לַאנינירַא ןיא רוטַארעטיל עשידיי יד ןענעייל ןוא שידיי ןדער

 עטסרעמ יד אמתסמ טנַאקעג ךָאד ןבָאה שידיי ןדער .ןכַאז ערעדנוזַאב

 ַא ךיז ןעניפעג סע זַא ,רעכיז ןיב ךיא .וועשטידרַאב ןוא ענליוו ןיא םייונ

 העידי עטוג ַא ןבָאה סָאװ ,ןדיא-טשינ ,ןשטנעמ-סטעטיסרעווינוא קילדנעצ
 -סנָאק טנָאקעג סָאד ןעמ טלָאװ עטעקנַא ןַא ךרוד רָאנ רעבָא ,שידיי ןיא
 .ןריטַאט

 ַא ןעמוקענוצ לָאמנייא רימ וצ זיא ,ַאנָאקיש ןיא טַָארעּפער ַא ךָאנ

 עניימ טנעייל רע זַא טלייצרעד רימ ,םולש קידנבעגּפָא ןוא טסירק רעשיּפיט

 הרוצ ןייז ףיוא לָאמַאכָאנ ןייא ךיז קוק ךיא .רוטלוק עשידיי ןיא ןעלקיטרַא
 טצעז רעוו ָאט, ,רעפטנע ןייז זיא ,"ןיינ; .ריא ַא רע ןיא יצ גערפ ןוא

 ,סרעצעזרעביא ןייק טשינ ףרַאד רע זַא סיוא ךיז טזָאל ?"ךייא רַאפ רעביא

 -רעד וצ טייצ ןייק ןעוועג טשינ זיא סע ,יירפ ןיילַא ייז טנעייל רע תמחמ
 רָאנ .ּפָאק ןופ סױרַא רימ זיא ןעמָאנ ןייז וליפא --- ןעוו ןוא סָאװ ,ןייג
 .טריצודָארּפער עקַאט ָאד זיא סָאװ ,ווירב ַא םיא ןופ ךיא םוקַאב לָאמנייא
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 קַאב ָאר .6 .א

 .1949 ,לירֿפַא ןט }

 ,טַאבָאר ר"ד דנײרפ רבושח

 -ףוק עשידיײ, רעמונ רַאורבעפ ןיא לעקיטרַא רעײא טנעײלעג בָאה ךיא

 -אקיש רעד ןיב ךיא זַא ,ביולג ןוא ןעלזדניא'רוטלוק עשידי ןגעװ י"רוט

 הףעלקיטרא ערעײא טנעײל רע זַא ,טליײצרעד ךײא טָאה סָאװ ,טסירק רעֶאגי

 .רעטלעטשעגנַא קעטָאילביב ןײק טשינ ןיב ךיא סג

 רטרעל ןײמ :סערעטניא-דַארּבש םענַײר ךרוד שידיי וצ ןעמוקעג ןי'ב ךיא
 רעשיניצידעמ ַא (1933 1932) טלָאמעד ,ָאריּפַאש ךורב רײד ןעװעג זיא
 ךיוא בָאה ךיא .ןלוש גניר רעטעברַא יד ןיא רערעל ַא רעירפ ןוא טנעדוטס
 טודעלָאפ ַאגַאקיש ןיט לַאטנעזָאר ר"ד רעטנוא רוטַארעטיל עשידיי טגרעלעג
 רַאְפ יז טלַאה וא שידיײ ןפ רעגנעהנָא ןַא ןיב ךימ .זדָאטס שיאושזד א
 רעקיטציא רעד ןיא קלָאּפ ןשידיײ ןופ ךַארּפש רעלַאנָאיצַאג רעממא רעד
 טָאה סָאװ ,ךַארּפש ַא טימ קלָאּפ שידײ סָאד ןעלטָאװצנָא ןורּפ רעד .טײצ
 יןײה יד יװ ןדנעטשמוא ערעדנַא ץנַאג רעטנוא ןברָאטשעג זיא ןוא טבעלעג
 .גנולקיװטנַא ערעטײװ ןייז ןדָאש זיולב ןעק ,עסיט

 ,םעד ןגעװ טבײרש ריא סָאװ סָאד סערעטניא טימ טגעײלעג בָאה ךיא

 ט'ךדײ ןעגרעל טלָאװעג בָאה ךיא ןעװ ,ךוב שידיי ַא ןפיוק וצ זיא סע רעװש יט

 ןטפעשעג'ךוב רעָאגַאקיש עסיורג יד ןיא ךובנרעל ַא ךָאנ טגערפעג בָאה וא

 טביא .טלעװ רעד ףױא ָאטשינ זיא ךוב ַאזט ז8 ,טרעכיזרַאֿפ רימ ןעמ טא

 רע ןיא יז בָאה רעבָא ,קיטַאטמַארג סנעזײר טיײצ רערעגנעל ַא טײז ךיא צז

 .תיֿפשסיוא טנעטעג טינ ץעג

 טימ ךיו טריסערעטניארַאפ סָאװ ָאגַאקיש ןיא ןצעמע ריא טנעק רשפא

 וליפא ,עטסרעצמ יד ובא? ןלעטשרָאפ ךיז טנעק ויא יװ .עיִגָטלַאליפ רעשידיי

 טימ ךַארּפש ַא רַאֿפ שידײ טלַאה סָאװ יג ַא ופ דיי עגנוי ,עטנעגילעטניא

 .ךיײלג וכַארּפשט

 ,גנוטכַא טימ

 סיוװייד דלָארעה

 ןעלקיטרַא ןביירש ןבייהנָא לָאז רע ,טדערעגוצ םיא ךיא בָאה רעטעּפש
 "ער ןייס ףיוא ,טקורדעג ןעוועג עקַאס זיא לקיטרַא ןייא ןוא שידיי ןיא

 עגנַאפ םיא ןופ ןעמוקַאב געלפ ךיא .רעדעפ טא טניט ןיא עיצַאדנעמַאק

 .שידיי ןשיטַאפַאידיא ַא ןיא ןבידשעג ווידב

 -שַאב טכידעג ַא ןענעייל וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא ךָאו ענעי טָא

--- 160 -- 



 שידיי עירע ּפמיא יד

 תובא עריא סָאו ,יורפ רענגנוי ַא ןופ ןטייז 876 ןיא ווירב ןשידיי םענעג

 ,עתמא ןענעז ייז תמחס ,שידיי ןופ טמולחענ טשינ וליפא ןבָאה היתובא

 .רעלָאמ ןשידיי ןננוי ַא טימ ןענענעגַאב ךיז יז ףרַאד .רעדנעלטָאש עטכע

 ןשידיי ןפיוא רעטָאפ ןטסווװַאב-רָאנ ןייז קנַאד ַא ןרָאװעג ןניוצרעד זיא סָאװ

 טָאה ,ןירעלָאמ עטריטנַאלַאט ַא ,רע-20 עירפ יד ןיא ,?דיימ סָאד ןוא ,ןרד

 ןטלָאװ ןביירש ריא ןופ ןוא תורור ןופ שידיי םעד ךיז ןיא טּפַאזעגניירַא

 טשינ ךיז טָאה יז .ןענרעל ךיז טגעמענ טנעה-סגנוטייצ ערעזדנוא ןופ ךס ַא

 בָאה ךיא , ןיילַא טגָאז יז יוװ רָאנ ,ןעוועג סָאװ ץלַא זיא יז .ןעוועג ריינמ

 עשיריי יד ןוא -- "רוטלוק ַא ןענווועג רָאנ ,ןבענענפיוא טשינ ךַאז ןייק

 דָארג .שי רעקידעבעל ַא רָאנ ,עזַארפ ַא ןיולב טשינ ריא רַאפ ןיא רוטלוק

 .תפצ ןיא טציא ןַאמ ריא טימ יז טניווו

 -סיוא לָאמ ןייא טשינ ןעמוקעגסיוא רימ זיא ןטקַאטנָאק עניימ ןיא

 -עטיל רעשידיי רעד טימ ןענעקַאב ךיז ןלָאז רעדניק עשיאיונ זַא ןקריוווצ

 -מלת עניימ ןשיווצ .ןענעייל ןופ ייס ,ןעגנוצעזרעביא ךרוד ייס ,רוטַאר

 -שילױטַאק ַא ,ןמלָאה ידער ירעמ טָאה ,ןסַאלק עשיגָאלָאכיסּפ יד ןיא תוד

 -נַא טימ ךָאנרעד ןוא ןצרּפ טימ ןריסערעטניארַאפ ךיז ןעמונענ ,ענעניוצרעד

 ַא טקורדענּפָא יז טָאה ןעמכילע:םולש ןוא ןצרּפ רעביא .סרעביירש ערעד

 טייו יז ןיא ןדנעטשמוא עקיבוטש ןוא עלעירעטַאמ בילוצ .ןעייסע רַאַּפ

 ַא ךיז ןענרעלוצסיוא ףיוא .ןביירש ןוא ןענעייל ןטימ ןעגנַאגרעד טשינ

 טשינ זיא'מ ןעוו ןָאט ןעמ ןָאק סָאד .ןרירטנעצנָאק ךיז ןעמ וימ ךַארּפש

 ןיא סָאװ ,ןצימיא טימ רָאנ ,ןדנובעג ָאי רעדָא ,ןתובייחתה ךרוד ןדנובעג

 יד ןָאק ךיוא .געוו ןקיבלעזמעד ןעייג עדייב וװ ןוא ,רָאטַאריּפסניא רעד

 -פיוא עריא ךרוד ,רעבָא ,טָאה יז .טנגוי רעד ןיא רעסערג ךס ַא ןייז הלועּפ

 כעיצקעל-קעטָאילביב ןוא ןטנווַא-ללה ,סעיצַאזינַאנגרָא עשידיי רַאפ ןטערט

 :שירייא ןַא יוו קידנרעה ,טננוי רעשידיי רעד ףיוא העּפשה לקיטש ַא טָאהענ

 ַא .רוטלוק רעייז ןגעוו רעמ ךיז ןסיוורעד וצ ייז טרעטנומ ןירענַאקירעמַא

 עטריאודַארג ַא יו ,זיא יז תעב לָאמנייא סָאװ ,ןעוועג זיא ךַאז עוואקישס

 סמנעדיזערּפ ןיא ןדער וצ ןרָאװעג טרעדָאפענפיוא ,שזדעלָאק-ןָאסרעמע ןופ

 עשידיי יד, עמעט ריא רַאפ ןעמונעג יז טָאה ,בולק-ןָאסרעמע ןרַאפ זיוה

 -לעמ ןופ ןוז ַא ,יאויד ר"ד ,טנעדיזערּפ רעקיטלָאמעד רעד ."רוטַארעטיל

 ןיילַא ןיא סָאװ ןוא ,טימעסיטנַא ןַא יו טמשעג טָאה סָאװ ,יאויד ?יוו

 טָאה רע זַא ,ןרָאװעג לעּפתנ ױזַא זיא ,?ארשי:בהוא ןַא ןייז וצ ןופ טייוו

 -מולא ןָאסרעמע רענַאטסַאב םענופ טנעדיזערּפ ןרַאפ טרינימַאנ רעטעּפש יז

 .ןלוש ירעבדָאס יד ןיא גָאלָאכיסּפ ַא יו טלעטשעגנָא טציא זיא יז ,בולקדיג

 רעמ ךס ַא טָאה ,דנַאלגנע ןיא ,קנַארפ ַאנעלעה זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 ַאנעלעה רעבָא ,ןליװגנַאז ןופ ,ךיז טכוד ,העּפשה רעד רעטנוא טכיירגרעד
 ןייק טַאהעג טשינ טָאה ןוא ןטָאט ןשידיא-בלַאה ַא טָאהעג ךָאד טָאה קנַארפ
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 סט ב ָא 3 .א .א

 מָאה ,רעדיוו לעװכַאלב ןוָאטס סיִלַא .רעטסיולק ןשילױטַאק ןייק טימ תוכייש
 ,לַאניגירַא ןשידיי ןייק ןענעייל טנַאקעג טשינ רעבָא ,טריציפיזרעוו רָאנ

 לכשה רסומ ַא טימ השעמ ַא

 ,ךיא בָאה ,רוטַארעטיל רעד ןיא עיגָאלָאכיסּפ ףיוא סרוק-רַאנימעפ ןיא
 ,ן'רּפ ,סדעביירש עשידיי יד רעביא עמעט ַא ןבעגרַאפ ,ךיז םייטשירַאפ

 יירד ןעוועג ןענעז סָאלק ןיא .(המקנ ןופ טָאג) ׁשַא םולש ןוא (קובד) יקסנַא
 -נָא יו ןעמוקעגרָאפ טשינ שרעדנַא רימ ןיא ךעלטנייוועג .ךעלדיימ עשידיא

 -סיוא רעבָא זיא סע ,עטסקיאייפ יד עקַאט ןוא --- ?דיימ שידיא ַא ןטומוצ

 טָאה'מ תעב ,תופירש רעועשטידרעב סמכילע-םולש ןיא יו עמעט יד ןעמוקעג
 ךיז טָאה סע ןעוו ,תופרש יד ןשעל וצ ףיוא רעסַאװ ןעגנערב ןצימיא ןטעבעג

 ?ךיא , .עקשיק רעד ןופ רעסַאװ סָאד ןענורעגסיוא טָאה סע זַא ,ןזיועגסױרַא
 טגָאועגּפָא ךיז רערעדנַא רעד ךָאנ ענייא טָאה ,ױזַא ."ךיא סעּפע סאו
 ;יב ךיא סָאװ ,טַאהעג ?ביאדַאפ קרַאטש טלָאװ יז יו ,טקנוּפ ענימ ַא טימ

 ,טסו-ּפ לעסרַאמ רעביא ןדער רָאנ ןליוו ייז ,טסרעה .איסהרפב הובמ יז

 -ידיי רָאפ ייז גייל ןוא ןיינוצ ךיא םוק ,גרעבדנירטס טסוגָא ,דישז ערדנַא

 ווירב ןביירש טלָאװעג רימ ךיז טָאה טנעמָאמ םענעי ןיא .סרעביירש עש

 ןזייוַאב וצ טשינ ידכ רָאנ ,ןעלדיזסיוא טוג ייז ןוא סעטַאט ערעייז וצ

 טדנעװעג ךיז ןוא תויחש ןייק טכַאמעג טשינ ךיא בָאה ,סָארדרַאפ ןיימ

 יצ ,ןַא :טגָאזעג ןוא עקטנעדוטס רעשיסקַאזדָאלננַא רעגנוי רָאנ ַא וצ

 סיקסנַא ןוא ןעגנולייצרעד סעצרּפ רעביא טארעּפער א טנעיילעג וטס;ָאוװ

 .עמעט יד ןעמונעגנָא ךיילנ טָאה יז ."המקנ ןופ טָאנ סעשַא ןוא קוביד

 עשידיי יד ןופ 2 זַא ,ןעמונעגסיוא ױזַא טָאה רַאנימעס ןיא טַארעּפער ריא

 -וָאס-עמע ןיא ,בגא, .עיפַארנָאיביץרּפ יד טפַאשרַאפ ךיז ןבָאה ךעידיימ
 טָאה ןוא ?תונתמ יירד , סעצרּפ טריזיטַאמַארד ?דיימ שידיא ַא טָאה שזדעלָאק

 -טימ עריא ןופ ווידב קילדנעצ ַא ןעמוקַאב ןוא ,םשור ַא טימרעד טכַאמענ
 רעביא טארעּפער סנַא ןופ הדלות ַא ןעוועג ןיא ןיִלַא סָאד ןוא ;ןטנעדוטס

 .ןצרּפ

 ,עקטנעדוטס (רעשיסקַאזדָאלגנַא) רענַאקירעמַא רעד ךייש זיא סָאװ

 זַא ,טקריװַאב טקרַאטש יױזַא ןעוועג יז זיא ,ןצרּפ טלדנַאהַאב טָאה סאו

 ךיא רעבָא .עבַאנסױא-ָאוװיי יד ןלעטשַאב ריא לָאז ךיא ןטעבעג טָאה יז

 ןלָאצַאב יז ףרַאד ,שידיי ןיא ךָאד ןיא טפלעה זַא ,ןזיוועגנָא ריא בָאה

 -רעוורַאס ַא ןעוועג זיא יז יו ױזַא ןוא ,ךוב ןופ ?ייט ַא זיולב רַאפ 4

 יז זיא ךעלגעמרַאפ זַא ,ןמיס ַא ךָאד זיא  ןַארָאטסערזץַאלּפ-רעמוז ַא ןיא עק

 דעטעּפש געט עכעלטע טימ .ןגיילרעביא ךיז ןטעבעג ריא בָאה ךיא .טשינ

 ןבי-שעג רימ יז טָאה ,ילוי ןיא .ךוב סָאד טראפ ליוו יז ,טגָאזעג יז טָאה
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 טידיי עירע 9פמיא יד

 ןטקיטעּפַשרַאפ ןיימ ןבענּפָא ךיא ליוװ סנטשר ,(ןיימ) טיווקנוגָא ןופ

 ,ךוב סָאד כָאה ךיא זַא טציא ,ןעגנולייצ ;רעד סעצרפ רימ ןקיש רַאפ קנַאד

 ןסָאלשַאב בָאה ךיא סָאװ ("רעווע ןאהד רעיּפאה,) ךעלקילג טושּפ ךיא ןיב

 ןטלָאװ ןשטנעמ רעמ סָאװ ,לרעּפ ַא ןיא גנולייצרעד עדעי ,ןפיוק וצ סָאד

 םעד ֹוצ ךובזץרפ ריא ןגילעגסיוא יז טָאה בנא ."ןקעדטנַא טפרַאדַאכ סע

 רעד וצ ןטיירנוצ ןעמונעג ךיז םעד קנַאד ַא טָאה סָאװ ,?דיימ ןשידיא

 .שורערָאק ןופ עיצַאקָאװנָאק רעד ייב תונתמ יידד יד ןופ עיצַאזימַאמַארד

 לג
=, 

 ןענעז ,טידיי טנרעלענפיוא ְךיִז ןבָאה סָאוו ,רעקימעדַאקַא עשייאיוג

 ץזדירבמעק ןופ ןָאסנַאשזד רָאפעּפָארּפ יו ,דנַאלגנע ןיא ייס עכעלטע ןַארַאפ

 -ענסיוא רימ ןיא לָאמַא .דראװרַאה ןופ ןוג'קמ רָאסעפָארּפ יו ,ָאד ייס

 ךיא ווו ,דרַאװרַאה ןיא גנויײיטּפָא רעשיטַאטסָאטַאפ רעד ןיא ןייז וצ ןעמוק

 רענייא .ווירב םענעבירשעג-שידיי ַא ןופ עלימיסקַאפ ַא ןכַאמ ןבעגעג בָאה

 עג קוק ַא טָאה ,ןכַארּפש 28 םורַא ןָאק סָאװ ךעשט ַא ,סרערעל יד ןופ
 רע ןָאק יצ טגערפענ םיא בָאה ךיא ."שידיי ךָאד זיא'ס, טגָאזעג ןוא ןָאט

 -עייל ןעמונעג ןוא ,טרעפטנעעג רע טָאה "?טשינ סָאװרַאפ , ,ןענעייל סָאד

 ןעוועג טלָאװ עיצקַאער עכעלטניווועג יד זַא סייוו ךיא .קיסילפ ןינַאג ןענ
 םעד ךיילנ ןעמ טעז ,קידנקוק םיא ףיוא ,ןיינ ."דיא א ןייז זופ רע ,א,

 ..רעמ רשפא ךָאנ ןוא ,רענַאיצקַאער ַא ךָאנ רע זיא וצרעד ןוא םייונבשייונ

 -עבָא ןיילַא ךיז ןופ ,טשינ רָאג רע טלַאה טעטױװיטַאלער סנייטשנייא ןופ
 עקַאט ?שיריי ןענעק ןייז ןופ סיורַא טמסוק סָאװ ,ונ .ואולפו-םיוע ןַא

  עכעלטניירפ ןייק קידנבָאה טשינ סָאװ ,רעבָא ןיא עווַאקישט .טשינרָאג
 ַא יירפ טנעייל רע זַא ,ןעדי ַאזַא ןגעווטסעדנופ רע זיא ,ןדיא וצ גנויצַאב

 .שידיי ףיֹוא ווירב םענעבירשעג

 -ונרַאֿפ ךיז ותעשב סנירּפ -"ד טָאּפ טעטיסרעווינואזַאיכמָאלַָאק ןיא

 יד ןטרָאד טיירגעגוצ סע טָאה רע זַא ,ןגָאז ןָאק עמ ןוא ,שידיי טימ ןעמ

 .ךַארּפש רעזדנוא וצ גנולעטש עכעיטניירפ

 עקירעמַא ןיא רעקימעדַאקַא ןופ המישר עלופ ַא ןכַאמ לָאז עמ ןעו
 אמתסמ רימ ןטלָאװ ,דמערפ ןעוװעג טשינ ייז זיא שידיי סָאװ ,דנַאלגנע ןוא

 .לָאצ רעד ןופ ןרָאװענ םמותשינ

 טשינ סָאד ןיא שידיי עגונב םייוג ףיוא ןייז וצ עיפשמ ךוז ךיא ביוא

 עשיטקַארּפ לקיטש ַא ןַארַאפ זיא ָאד .ייז וצ טייקכַאװש א סעפע בילוצ

 -עג ױזַא טשינ זיא שידיי זַא ,ןזייוַאב ןעמ ןָאק ,סנטשרע .גנונעכערסיוא

 .רָאֹפ ךיז ןלעטש רעדניק ןוא סעמַאמ-עטַאט עשידיא יוװ ,רעווש קיטלַאוװ

 טידיי ןייק טד-עהעגנ טשינ לָאמנייק טָאה פָאװ ,יורפ עשיליוטַאק ַא ביוא
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 קַא בָא ר .א .א

 יו ,שידיי ןדער ןוא עיעסָאי סנַאזעניר ןענעייל סיוא ךיז טנרעל ,טדָאוז

 שידיא ַא רעדָא רוחב רעשידיא ַא המכו המכ תחא לע אט ,זיא טשינ'ס

 ,לדיימ

 ,רָאטַארטסנַאמעד ןימ א דימלת רעשידיא-טשינ ןיימ טרעוו ,סנטייווצ

 ייז ייב זיא שידיי סָאװ ,סעקירדנעמש ענעי ןגיוא יד סיוא טעשטיט סָאװ

 -ן-טסניא ןַא טרעוו הדימלת רעדָא דימלת ַאזַא ,טרָאװ ןייא טימ .הצקומ

 ,ןסעגרַאפ טשינ ריִמָאל .הצולח רעדָא ץולח ַא -- רוטלוק רעד רַאפ טנעמ

 -דנעצ ףיוא גנוקריוו ַא ןבָאה ןָאק טנַארטסנַאמעד רעכעלניוטסיוא ןייא זַא

 .טיירב ןוא טייו קנופ םעד ןגָארטעצ ןענָאק רעקילדנעצ יד ןיא ,רעקיל

 ַא סיוא טנרעל עמ ןעוו ,ןינע רעזָאירוק ַא זיולב טשינ סָאד זיא רַאפרעד

 ןוא ,יוג ַא רַאפ ץראיךרד ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ָאד ןענעז סע .שידיי יונג

 .םיא ןופ רסומ ַא ּפִא ךיז ןענרעל סָאװ ,רעמ ךָאנ אד ןענעז סע

 -ײטּפָא רעשינַאמרענ רעד ןופ טּפיוה םעד טלייצרעד בָאה ךיא ןעוו

 ךובנרעל ַא ןַארַאפ זיא סע זַא ,קרַאטס רָאלייט .ּפָארּפ ,דרַאװרַאה ןיא גנול

 טָאה לָאמ עבעלטע .ןפאשוצנייא סָאד ןטעבעג דימ רע טָאה ,שידיי רַאפ

 -רַאפ ןיא ןַאמ רעד רעבָא ,שידיי ןענרעל ךיז ןעמענ וצ טגָאזעניצ רימ רע

 ןרעו טעװ רע ןעוו רשפא רעבָא ,סעיצקנופ עוויטַארטפינימרדַא ןופ ןעגנולש

 א רע ןיא ןיילַא ,גָאזוצ םעד ןייז םייקמ רע טעװ (טנידעגסיוא) סוטירעמע

 .יוו-ייס ,,גָאלָאטקעלַאיזז
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 שידיי וצ שיאיוג ןופ

 טכרַאדַאב ךיז ןעמ טלָאװ םעדעמ ןוא ווָאכָארָאב יו עכלעזַא ףיוא

 (ןופ רעדָא) םוצ ףור רעד טקריװעג טָאה ָאד תמחמ ןלעטשּפָא רעדנוזַאב

 -ילבוּפ ַא יו שזַאטס ַא טַאהעג ןיוש טָאה ןוָאכָארָאב ,ןטסטלוב םוצ קלאפ

 ןביירש טנרעלעגסיוא ךיז רע טָאה רָאי 26 וצ טשרע ןוא ,שיסור ףיוא טסיצ

 רע טָאה ,ןבעל וצ טָאהעג ךָאנ טָאה רע סָאװ רָאי 10 יד ןיא ןוא שידיי

 -ידַאלװ .גנושרָאפ ןופ רצוא ןַא שממ רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןנָארטעגוצ

 םענֹופ עיצַארטסוליא ערעשיטנַאמָאר ַא ךָאנ וצ זדנוא טלעטש םעדעמ דימ

 טפירק רענװַאלסָאװַארּפ ַא יוװ ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא םעדעמ .שידיי ןופ חוכ

 ךָאד ןוא ןדיא ןופ וליפא ךָאנ שידיי ןופ רָאנ טשינ טייוו ןעוועג זיא ןוא

 ןופ רענייא ןרָאװענ זיא רע זַא ,שרוש םוצ ןניוצעג קרטטש ױזַא םיא טָאה

 ןעמ ףרַאד ייוצ יד וצ .שידיי ףיוא סרענדער ןוא ןטסיצילבוּפ עטסנייפ יד

 ןעמונעג טיוט ןרַאפ רָאי 8 ךיז טָאה סָאװ ןטַאטשלעדע דוד ןענעכערוצ

 ,שידיי ןיא ןקורד

 שידיי וצ שילגנע ןוא שטייד ןופ

 רַאֿפ טערבגנידּפש ןימ ַא ןעוװועג ןענעז שיסור ןוא שיאערבעה םגה

 יד טַאהעג ךיוא ןכַארּפש ערעדנַא ןבָאה ,קירוצ רָאי קיצפופ ַא טימ שידיי

 ןרָאװעג שטייד ןיא ָאפוג ךיירטסע ןוא עיצילַאג ןיא .שידיי יבנל הרוככ
 ,ןייג טנרעלעג ךיז ןבָאה ןטארעטיל עגנוי יד דעכלעוו ףיוא עלענעוויייג סָאד

 -עג סרעביירש עשידיי עסיוועג ןבָאה עקירעמַא-ןופצ ןוא דנַאלננע ןיא ןוא

 ךָאדו טָאה ,לשמל ,ןיטנע ל?אוי .שילננע ףיוא טירט עטשרע יד טלעטש

 ךורב .שילגנע ףיוא --- יַאמ ןטשרע םוצ דיל ַא --- ךַאז עטשרע ןייז טקורדעג

 רימ .שידיי ןיא יו שילננע ןיא רעמ בייהנֶא ןיא ןבירשעג טָאה ןַאמזַאלו

 -גנע ןיא ןעמוקעג ןענעז סרעביירש עשידיי רעקילדנעצ זַא ,טפָא ןסעגרַאפ

 השמ ֹזוַא טסוװוַאב םיוק זיא סע .ןרָאי הוצמ-רב יד ןיא עקירעמַא ןוא דנַאל

 . טאלבנזיור .לרוחב קירָאיד13 ַא ,קרָאידוינ ויא ןעמוקעגנָא זיא .ב .צ רידַאג
 יו ,זיא םייח רעטלַא רעד ןופ טעָאּפ ַא יו ןטכַארטַאב עֶלַא ןנעלפ ריכ סָאװ
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 קא ב ָאר .א .א

 ןייק ןרָאװעג טכַארבעג ,טיוט ןייז ךָאנ טשדע ןרָאװעג ריווועג זיא םלוע רעד

 טשינ ךעלעגניי עקירעי 13 יד טָא ךיז ןבָאה סָאװרַאפ .רָאי 19 וצ עקירעמַא
 רעפטנע רעד ?שילננע ןיא קידנביירש ,ןטעָאּפ רענַאקירעמַא יו טלקיװטנַא

 -גַארפ ןופ ךיוא .שרוש םוצ ףור רעד --- "שיידיי ןופ חוכ רעד , ,-עדיוו זיא

 םעד ,שרעה ןַאמביל ןופ לַאפ ןיא יו שידיי וצ ןעמוקעג ןעמ זיא שיזיוצ
 ,רעריפ ןשיטפידנוב

 -עבלעזרעד רעביא ךיז טרזח רעדנעל עשינַאקירעמַא-ןייטַאל יד ןיא
 הנבכש .שיוענוטרָאּפ ךיוא אמתסמ ןוא שינַאּפש ןופ שידיי ףיוא --- סעצָארּפ

 םורד ןינַאג ןיא ןטסישידיי עטסקידנקריו עמַאס יד ןופ רענייא ,קינזעד

 טנָאקעג טָאה רע .רָאי 8 וצ עניטנעגרַא ןייק ןרָאװעג טכַארבענ זיא עקירעמַא

 ןופ טענגַאמ רעד רעבָא ,רעביירש רעשינַאּפש ַא יו ןבעל ןייז ןבעלסיוא

 ...מנוטכיר רעדנַא ןַא ןיא ןגיוצעג םיא טָאה ןשיידיי

 .לאישי:תנידמ ןיא עגַאל רעד טימ ?טיּפַאק יינ ַא וצ ךָאנ טמוק טציא

 עקיטרָאד יד בילוצ ,רעמ ךָאנ רשפא ןוא טיודיח רעקיבלעזרעד ןייז טעװ סע

 טציא .שידיי ןיא ןביירש וצ ןטערטוצ ןלעוו סערבַאס ןעוו ,ןדנעטשטוא

 וצ ןזיװַאב ןיוש טָאה עטכישעג יד רעבָא ,טײטסכַאטנַאפ ?סיבַא סע טגנילק

 -עד ךייש טשינ רשפא זיא ןטרָאד .סעיזַאטנַאפ עכלעזַא ךס ַא ןריזילַאעד

 רעד רעבָא ,תוצופת יד ןיא יו סָאמ רעבלעז רעד ןיא "קלאפ םוצ ףור,

 .זדנוא ייב יוװ טקנוּפ טפַארקכיירט ַא טרָאד זיא "שידיי ןופ חוכ ,

 ,ןרָאװעג ןפרָאװעגנָא ָאד זיא המישר עוויטַאטרוליא עצרוק ַא זַא טציא

 ָאט :ןגערפ דיז רענעייפ רעקידנרילימיסַא ןוא דעקידלודענמוא רעד ךיִי טעו

 תמהמ "רעקידנרילימיסַא, ןוויכב גָאז ךיא ?ןופרעד ןעגנוררעג זיא סָאו

 רעד ןיא טא רעײרשדלַארעג רעשיטסי'מיסעפ רהעדעי טעמכ ןזַא טיַאה ךיא

 ףיֹוא העירק ןסייר סָאװ יד וליפא .רָאטאלישיפַא ןֵא ןצוָאה ןופ שייטפימ |

 .ןרעוו ןעגנולשרַאפ לָאז שידיי זַא הצורמ ןענעז (ןילעּפ םעד ךיז ןפייר) שידיז

 רעכיג ,ןיינ -- םיא ייב טכער ןיא ,טסיאעדבעהיטסינווצ ַא דענייא ןיא
 ןופ טנעה יד ףיוא ןייגסיוא לָאז שידיי זַא -- םעד ףיוא דע טײטשַאב
 "רַא רעדָא זיוצנַארפ רעדָא רענַאקירעמַא "רעטונ , ַא רעדיוו רע זיא ,תירבע

 עֶלַא ןוא ,ןרעווטשינ ןצנַאגניא לָאז שידיי זַא טשינ םיא טרא ,רעניטנענ

 .ןַאדּפש-דנַאל רעד ףיוא רָאנ ןדער ןוא ןביירש ןלָאז דנַאל םענעי ןופ ןדיא

 -סיוא ףרַאד עמ סָאוו ןטנעמַאפ עלעה ףיוא ךיז טפוררַאפ רעציסיא כיוא

 ."טסימיטּפָא רעכעלכעלפרעביוא ,, ןַא יו טנכייצַאב רע טרעוו ,קירעהעג ןצונ

 ןבייה ייז זַא ךַאלפ ױזַא ןענעז ןטסימיסעּפ עצרַאוװש יד זַא זיא תמא רעד

 ןירעד טגיל טייקפיט עצנַאג רעייז ןוא ,רָאפ טמוק סע סָאװ ןסיוװ וצ ןָא טשינ

 דוד רעגנוי ןייק ָאטינ זיא סע, ,"טברַאטש שידיי, ךיוה ןעיירש ייז סָאװ

 .וַא"א "וב שידיי ַא ןענעייל לָאז סע רעו ָאטשינ , ,"שידיי רַאפ

 םויב ייז ןעגעז ןעװעדלַאװעג רעייז טימ זַא ,זיא ןייא טשינ ןעז ייז סָאװ

 ןענָאק סָאװ ערעדנַא זַא ןרעֶקּפָא ךיז לָאז רוד רעגנוי רעד זַא ,םרוג לײט
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 שידיי עירעפמיא יד

 עיסיײדטּפָא ךיז ןוא טנַאה רעד טימ ךַאמ ַא ןבעג לָאז ןסיישַאב טשינ ךיז

 ןָא ןייוו ךיא תעכ .םישרוי ןייק טשינ טָאה ןוא טברַאטש סָאװ ךַארּפש ַא ןופ

 -יד עסיוועג ןבעגנָא ריבורּפ ןוא ,ןזָאיבעצ ןופ עמ סָאװ ןרעייפ יד ףיוא

 ןלָאז ייז ידכ ןרעייפ יד ףיוא שואי רעייז ןפרַאונָא רָאנ ייז ןליוו ,ןוויטקער

 | .ןשעלסיוא ךיז

 ןעמָאנעפ ןימ ַאזַא זיא שידיי זַא ,ןזייוו וצ ןעוועג ָאד זיא הנווכ ןיימ

 ןיא טקעטש סע ןַא ,סעזַארפ ענַאלבַאש טימ ןרטּפּפָא טשינ ןָאק עמ סָאוװ

 ןופ םיללכ עכעלנייוועג יד טימ ןרעלקרעד טשינ ךיז טזָאל סָאו ,יצוצ םעד
 רעדָא םוינַארוא יו טקנוּפ ,םינמס-תומכ ןוא טײקשיטקַארּפ ,טייקכעלצונ

 ןטנעמורטסניא עקיבלעז יד ךרוד ןשרָאפרעד טשינ ןעמ ןָאק םוינָאטולּפ

 ןוא ןדיא םעד ןעמ ןָאק ױזַא ,ןטנעמעלע ערעדנַא יד יוװ ןעגנַאנוצ ןוא
 ,רוטַארעטיל עשידיי יד ןוא ךַארּפש עשידיי יד ללוכ ןזיא סָאװ ,ל?רונ ןייז

 .ןעלטימ עבעלנייוועג יד טימ ןטּפשמ טשינ ןוא ןטסעמ טשינ

 ,רוטלוק ןייז ןיא ךיוא ןַאדַאפ זיא ללכב ןדיא םייב ןבעל וצ ןליוו רעד

 ,שידיי רוטלוק רעשידיי רעקיטציא רעד ןופ ךות רעד זיא ןעמעלַא ךָאנ ןוא

 -תנידמ ןיא טציא ןיא ןוא ,ןעוועג לָאמעלַא ןיא שיאערבעה ןעוו וליפא

 טשינ טעוו שידיי ביוא ,רעדיו טרעקענמוא ,רקיע ןַא ,רעמ ְךָאנ לארשי
 ןדיא ןייק ןלעוו ,תוצופת יד ןיא תאלוח עשירָאטַאלימיסַא יד ןעמוקרעביא

 טפיגנגעק ןימ א טעברַאעגסיוא ךיז טאה עקַאט רַאפרעד .ןביילב טשינ ךיוא

 .הביבס רעד ןופ ןעגנורעטש עלַא יד רבונ זיא סָאװ ָאפוג ןדיא םייב עקַאט

 ןעמוק סָאװ ,ךעלעקייק טולב עסייו יד יו שיטסימ רעמ טשינ זיא סָאד

 רעדָא סוריוו א ןופ ןפירנעגנָא טרעוו רעּפרעק רעד ןעוו ףליה וצ זדנוא

 .שינעקישנָא דעדנַא ןַא

 -נָא רעירפ ןעמ זומ קינייועניא רָאפ טמוק סע סָאװ ןייגרעד וצ ידכ

 יד ביוא .ןעוועג ןווכפ ךיא בָאה סָאד ןוא ןטקַאפ טימ םוכס ַא ןכיילק

 ןזייוַאב שירַאטנעמוקָאד רימ ןעמ לָאז ָאט ,עלעיַאר ןייק טשינ ןענעז ןטקַאפ

 רעטרעװגָאלש טימ רעבָא ייז ןעיידשרַאפ ,תמא ןטימ טשינ ןעמיטש ייז ווו

 יד זַא ןייװַאב ַא ,רעכיג ,רעדָא ,טשינ זייװַאב םוש ןייק זיא "טסימיטּפָא , יו

 ןליו ןוא חומ ןיא סקיפ עיידיא ןַא ןעמונעגניירַא ךיז ןבָאה דצ ןרעדנַא ןופ

 ,םעד טימ ןדייש טשינ ךיז

 השעמ פוס ןוא ,ןענרעלוצּפָא סעפע ןַארַאפ ןיא טקַאפ ןדעי ןופ = |

 ךמוס ךיז זומ ןיימ ןצנַאג רעזדנוא ןופ טייז עשיטקַארּפ יד .הליחת הבשהמב

 סָאװ םעד טימ טנַאקַאב טשינ זיא סָאװ רעד ןוא ,ןסיוו רעזדנוא ףיוא ןייז

 םעד טימ וליפא ןוא ןפַאש רעזדנוא ןופ ךעלעקניוו עַּלַא ןיא רָאפ טיכוק

 ןייק טָאה ַאזַא ,שידיי עגונב טְלעוו רעד ןיא ןקיּפסיוא ןיא ךיז טלַאה סָאװ
 שידיי ןופ טפנוקוצ רעד ןגעוו גנוניימ עטסעפ ַא ןקירדוצסיוא טשינ טכער

 .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןוא

 טשינ רעטרעדנוה יד ןוא עטנכערעגסיוא עלַא יד ןגױװַאב טָאה סָאװ
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 ק ַאב ָא ר .א .א

 ןיא סָאװ םוידעמ ןקידרעירפ רעייז ןזָאלוצּפָא רעביירש עטנכערענקיוא

 ,ךַארּפש ַא ןריוויטלוק ןוא טלעוו רעלערוטלוק רעד ןיא רעבושח ךס ַא ןעוועג

 -םייצ ַא רַאפ ןוא ןָאגרַאשז ַא רַאפ ןרָאװעג טכַארטַאב טלָאמעד זיא סָאװ

 ןשיטסילַאירעטַאמ םעד ןֹופ םיללכ עלַא טיול ? טנעמורטסניא ןקילייוו

 -ךַארּפש רעייז ןפרַאװוצקעװַא עגושמ ןייז טּכרַאדַאב ייז ןטלָאװ שטייטסיוא

 טָאה ,רענגעק יד טיול סָאװ ןושל ַא טימ ןדניברַאפ ךיז ןייג ןוא ץַאלַאּפ

 זַא זיא ץורית רעד .טפנוקוצ ערעּפַאנק ַא ךָאנ ןֹוא רבע ןטייוו ןייק טשיג

 ןריטסיזקע ןדיא ןוא טריסערגָארּפ טלעוו יד טָאה םיענושמ עכלעזַא בילוצ

 .םוקמוא םוצ טּפשמרַאפ הליחתכמ ןענעז ןטסישואי יד .תוכז רעייז ןיא
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 רעטרעוו עשירעטעררַאפ

 ַארעטיל עשידיי יד עכלעוו טימ סעינָאריא ענרעדָאמ יד ןֹופ סנייא

 שיטּפעקס ןענעז סרעביירש ענעגייא עריא סָאװ ,זיא טשטנעבעג זיא רוט

 ךיסרהמ רעטרעוו סהיעשי ןופ עיסרעוו ןימ ַא זיא סע .םויק ריא ןגעוו

 םסישואי ַא ןוא רעכַאמדלטבס ַא זיא סָאיו םירָאװ ,ואצי ךממ ךיברחמו

 ?רערעטשעצ ןייק טשינ ביוא

 וצ גנולעטש עוװיטיזַאּפ ַא ןבָאה סָאװ יד ,סרעיוב עמַאס יד וליפא

 עכלעזַא טימ ךיז ןצונַאב ,ןקיטומ-עד ןליוו ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד

 סיוא זדנוא טמוק לָאמ ?יפיוו .טלעק ַא ייז ןופ טנַאיש סע סָאװ ,ןפורפיוא

 ,"טעּפש וצ טשינ ךָאנ זיא סע, יו ןקורדכיוא עכלעזַא ןענעייל ןוא ןרעה וצ

 סָאװ ,ןקורדסיוא -- "סרענעייל ןָאילימ רָאֹּפ ַא ןץלַא ךָאנ ןבכָאה רימ-

 יד ןעװעג זיא'ס יװ ,גנוקריוו עשיגָאלָאכיסּפ עטרעקרַאפ ַא טקנוּפ ןבָאה

 .ןטנאלעּפא יד ןופ הָיוכ

 רימ, ןוא ,"טעּפש וצ טשינ ךָאנ , יװ רעטרעוו עכלעזַא זַא טלַאה ךיא

 ןעוו יו טקנוּפ ,שירעטעררַאּפ טסקעטנַאק ַאזַא ןיא ןענעז ,"ץלַא ךָאנ ןבָאה

 ןגעו ןדער ןלָאז ,סיזירק ַא ןופ טייצ רעד ןיא ,ןריציפָא רעדָא ןטַאדלָאס

 -גָאלש עבלעזַא טָא .הלּפמ ַא ךָאנ ןבילברַאפ ךאנ ןענעז סָאװו ,ךעלטשיער יד

 םכַאכ עמ ןעװו .תוקפס ןוא דחּפ ץוח וצ טשינ ךַאז ןייל ןבינ רעטרעוו

 יזָאּפ יד ןקיטסעפרַאפ ןוא תוחוכ יד ןרידילָאפנָאק וצ ױזַא יו רענעלּפ

 .םעזַארפ (עקיטוממוא) עקיטעמוא עכלעזַא ןָא ןינע םוצ וצ ןעמ טייג ,סעיצ

 גנַאגוצ רעקיוָאד רעד טָא סָאװ ,רעדנווו רעטסערדג דעד ךיוא זיא רימ

 טלעטש רענייק זַא ,עסערּפ רעד ןיא זדנוא ייב עדָאמ ַאזַא ןרָאװעג זיא

 עגונב ןושל ַאזַא טימ ןעמוקסיורַא רָאנ ןעמ זָאל ,ונַא ,ןגעקטנַא טשינ ךיז

 -ַאב ןעמ טלָאװ ,סעיצוטיטסניא ערעדנַא ןוא עיסל ָאדָאטרָא עגונב ,לארשי

 םייג סע ןעװ רעבָא ,דנוב ַא רַאפ ןזיירק ענעי ןיא םענייא אזַא טכַארט

 .ךַאז רעכעלריטַאנ ַא רַאפ דיירדנַאלק עכלעזַא וִא ןעמ טמענ ,שידיי ןיא
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 ק א ב ַא ר .א .א

 ,ןעלקיטרַא סינודקומ .דד ףיוא רקיעב ןלעטשּפָא ָאד ךיז ?יװ ךיא
 ייס ,טייק ענעדלָאג רעד ןיא ייס ,עמיטש רעטעברַא עײרפ רעד ןיא ייס

 .טוג ןיא ץרַאה סינודקומ ר"ד זַא ,רעכיז ןיב ךיא .לגיּפש רעניטנעגרַא ןיא

 ןוא רעצ טימ טדער רע .ןייגרעטנוא לָאז שידיי זַא ,טשינ סיוועג ?יװ רע

 שפיה רע זיא ,גנורעטיברַאפ טימ ןדרער סָאװ עלַא יו ןוא ,גנורעטיברַאפ

 םוצ טּפשמרַאפ זיא שידיי זַא ,קורדנייא רעד ךיז טפַאש סע ןוא ,םזגמ

 ַא ןייז זילב טעװ רוטַארעטיל עשידיי יד ןוא רָאי רֶאֹּפ ַא ךָאנ ןוא ,טיוט
 .עטכישעג ןֹופ ךַאז

 ופיפא רעבָא ,היכומ ַא ןופ ,איבנ ַא ןֹופ ןָאט ןיא טדער ינודקומ .רד

 ןוא ,קלָאפ ןייז רַאפ רעטרעוו-טסיירט טַאהעג הכיא ןייז ךָאנ טָאה והימרי

 ומחנ ַא טימ טריפנעּפמָאק טָאה רעבָא ,ןקילגמוא ןעזעגסיורָאפ טָאה והיעשי

 םוש ןייק רעבָא ,תוניק זיולב רימ ןעניפעג ןינודקומ ר"ד ייב .ימע ומחנ

 ךָאנ ןענעז רעמָאט זַא ,זיא אצוי לעּפ רעד .טקעיָארּפ ןוויטקורטסנָאק

 רעטצניפ סינודקומ ייז טעוו ,םיפיעס יתש לע ןעייטש סָאװ ,עכלעזַא ָאד
 טנכערעג ןבָאה ייז ביוא ןוא ,שיריי ןופ קעװַא סיוטש ַא ןבעג רעכיז דליב
 ןלעוו ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןטיונ עלערוטלוק יד ףליה וצ ןעמוק וצ

 .ןופרעד ּפָאק םעד ןרעקּפָא יאדווא ייז

 -נַאקס זיא טייק ענעדלָאג יד ןיא ?קיטרַא סינודקומ .רד זַא טלַאה ךיא

 עמ סָאװ עקירעמַא ןגעו ןעלקיטרַא ןָא טנַאמרעד רימ טָאה סע .זעילַאד

 אמתסמ ןענעז סרעביירש ענעי ךיוא .סעבַאנפיוא עשיטסינומָאק ןיא טעז

 ןביילק ייז רָאנ ,םירקש ןייק טשינ ןענעז ןטלַאפ ערעייז ןוא קיטכירפיוא

 ןוא עיגָאלָאעדיא רעייז וצ ךיז ןטסַאּפ סָאװ ,ןטנעדיצניא עכלעזַא סיוא

 .עגַאל רעד ףיוא טכיל רעדנַאנַא ןפרַאוװ סָאװ ,ענעי סיוא ןזָאל

 .רוטארעטיל רעשידיי רעד ןֹופ לכה-ךס ןקידעיורט ַא טכַאמ ינודקזמ

 ,סרענעייל ןופ ןעמוקּפָא ןפיוא ןענייו סרעביירש עשידיי עטסרעמ יד ,אלימ

 -- ןַאּפש ןכיג ַא טימ ּפָארַא גרַאב טייג אפונ רוטַארעטיל יד זַא רעבָא

 -יל-ןברוח ַא ןופ םוקפיוא םעד רָאנ טעז רע .ינודקומ ר"ד רָאנ טעז סָאד

 סרעלייצרעד ענעמוקעגוצ ,עיינ ןופ ,רוטַארעטיל-תונורכז ַא ןוא רוטַארעט

 (* ,טשינ רע טסייוו

 -ַארעטיל רעשידיי רעקיטציא רעד ןופ ןילַאנַא ןַא טכַאמעג רע טָיָאװ

 ווייטקעיבוס סיואכרוד רעבָא זיא רע .שרעדנַא סעּפע ןעוועג סע טלָאװ ,רוט

 םכסהב ץֶלַא זיא סָאד זַא ,ןייז דָארנ ןָאק סע ןוא ,שיטסינַָאיסערּפמיא ןוא

 רע .טרפ א םעד ןיא ןטיבעג שפיה סנטצעל ךיו טָאה ינדקומ ריד (*

 ךיז טזאל רע זַא טזײװַאב סָאד .ןָאט ןטיטיזָאּפ רעמ 8 טָאלשעגוט סָאה

 .םיגומש יד .וּצ ועגרעל

== 140 --- 



 שידיי עירעפמיא יד

 עסיוועג ןופ הדלות ַא רעדיוו ןזיא סָאװ ,גנומיטש רעכעלנעזרעּפ ןייז טימ

 טימ ,סעזַארפ טימ ,רעטרעו טימ רע טפרַאו רַאפרעד .ןשינעבעלרעכיא

 .סיוא ענייז ןטכַארטַאב וצ ימ יד ןבענעג ךיז רע טָאה יצ רעבָא ,ןפורסיוא

 ?ןריפ

 א ןפַאש ריפ כיוא ןוא רוטארעטיל-ןברוח עסיורג ַא ןבָאה רימ ביוא

 ןענעז סָאװ ,ךעלטעטש ןוא טעטש ענעדישרַאפ יד ווו ,רוטַארעטיל-רוכזי

 סָאד זיא ,רוטַארעטיל רעד ןיא טריאורטסנַאקער ןרעוו ,ןרָאװעג טסיוװרַאפ

 טשינ ןָאק סָאד זַא ,רעטנוא זדנוא טגָאז שוח-סקלָאפ רעטנוזענ רעד תמחמ

 סָאד ןטיהפיוא לָאז סָאװ ,סקנּפ ןשירָאטכיה ַא ןבָאה ןזומ דימ .ןטרַאװ

 ,םלעכ ,שטירעזעמ יו ,רעכיב-רוכזי עלַא יד טָא .ןבעל עשיעּפָארייא-חרזמ

 -רעד יד .טשינ סָאװ ןוא ,רָאלקלָאפ ,עיפַארנָאנטע ,עטכישעג ןענעז ןילבול

 ןבָאה רימ זַא תמא ןיא יצ רעבָא .ןטרַאװ ןענָאק ןענַאמָאר ןוא ןעננולייצ

 יצ ?ןגיוא יד טכַאמרַאפ ינודקומ .וד טָאה יצ ?סרעלייצרעד ןייק טשינ

 ןיפעג ,םוטעמוא ךיז טכוד .ןלַאנרושז יד ןוא עסערּפ יד טשינ רע טנעייל

 ךיז ןבָאה סע ןוא ,ןטסינַאמָאר ןופ ןוא סרעלייצרעד ןופ ןעמענ עיינ ךיא

 -תכר זיא סָאוװ ,עדַארג םייח לשמ5 יו ,ערעגניי יד ןופ ךס ַא טלקיװטנַא

 .טעֶאּפ ַא זיולב ןעוועג הליח

 םעוו רעצימיא ביוא רָאנ ,ןעמענ ןייק ןענָאמרעד טשינ ָאד ?יוו ךיא

 המישר ַא ןלעטשוצוצ רעטנוא ךיז ךיא םענ ,ןפודסיורַא רימ ןוא ןייטשוצ

 המהלמ רעד רַאפ סָאװ ,עכלעזַא ,םרעלייצרעד עיינ טרעדנוה םורַא ןופ

 -קנַארּפ ןיא סרעלייצרעד ָאד ןענעז סע .טסווװװעג טשינ ייז ןופ ןעמ טָאה

 -ַארב ןיא ,עקיסקעמ ןיא ,לארשי ץרא ןיא ,עניטנעגרַא ןיא ,ןליוּפ ןיא ,ךייר

 ינודקומ .עקירּפַא םורד ןוא עילַארטסױא ןיא ,עלישט ןיא וליפא ָאי ,יז

 וליפא רעבָא ,?"דו ,עדירָאלפ ןיא טניוװ רע םירָאוװ ,ייז ןופ טשינ סייוו

 -רעד עגנַאל ןוא ןענַאמָאר ןעייג ,קרָאי וינ ןופ עסערּפ רעשידיי רעד ןיא

 ןָאק יצ רעבָא ,רוטַארעטיל ןפורנָא ןעמ ןָאק עֶלַא טשינ ,רדסכ ןעגנוליוצ

 לאז סָאװרַאפ ?רוטַארעטיל שילגנע ףיוא סיורַא טייג סָאװ ,ןיִלַא ןסייה

 יד ,רעמכָאנ ?שילננע רַאפ יוװ שידיי רַאפ סָאמ ערעגננערטש ַא ןבָאה ןעמ

 ןופ סנטסרעמ טלעטשענפיונוצ ןרעוװו ןעננוטייצ עשילגנע רענַאקירעמַא

 ן-עװ קרַאמ ןפיוא גנַאל ןיוש ןענעז סָאװ ,רעכיב .ףָאטש ןטריטַאקידניפ

 גנוטייצ עשידיי ַא .ןעגנוטייצ רענַאקירעמַא עסיורג יד ןיא טקורדעגרעכיא

 .ךֹוב טקורדעג ןיוש ַא ןופ ,םיכשמה ןייק טשינ ,ןענַאמָאר עלעגיגירַא טקורד

 טלאה סע ןזַא ,טשינ סע טוייואב יצ ןוא ,הלעמ ַא טשינ סָאד זיא וצ

 ?טייקיאייפ-סגנופַאש רעזדנוא טימ לָאמש ױזַא טשינ ךָאנ

= 

 -ידיי רעד ןופ הדירי יד זַא ,ןעמעננָא ענר ןייא ףיוא רימָאל -עכַא
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 ק 8 ב ָא ר .א .א

 וצּפֶא טשינ ןוא ןגערפוצּפָא טשינ ,קפפ םוש ילב ןיא רוטַארעטיל רעש

 ןענַאק תוניק ןוא םחכיא עלַא יד סָאװ טשינ ץלַא ךָאנ ךיא סייוו ,ןעיירש

 ביוא .םענייק ןעגנערב טשינ תועדה-לכל ייז ןענָאק סטוג ןייק .ןָאטּפױא

 יד ןטכירוצפיוא ױזַא יװ ןַאלּפ ןקידתושממ ַא סעּפע טָאה ינודקומ .רד

 ןייק ָאטשינ ןיא לייורעד רעבָא ,ןרעה סָאד רימָאל ָאט ,רוטלוק עשידיי

 ךיא בָאה ,סרוק ןקידשואי ןייז ןטלַאהנֶא לָאז רע ביוא .םעד ןופ ן'כיס

 טעװ קלָאפ סָאד ןוא ,ןנוקמ רעֶלעיציפָא רעזדנוא ןסייה טעװ רע זַא ,ארומ

 ןייא קיסַאּפ רשפא זיא סע .יותלמ אלא ינודקומ ארקת לַא ןגָאז ןענָאק

 ןעיירש וצ רדסכ רעבָא ,בצמ םעד ןגָאלקַאב וצ לָאמ ייווצ רעדָא לָאמ

 "הפודת ןייק ָאטשינ זיא'ס ןוא ,טברַאטש רוטַארעטיל עשידיי יד ,דלַאוװעג ,

 .ל"ר ,הללק ַא טושּפ ןיא'ס -- הלטבל הכרב א יװ רענרע זיא

 ,טעברַאיגַאלרַאפ :שידיי רַאפ ןבָאנפיוא עקיטכיוו ןַארַאּפ ןענעז טָא

 רעמַָאט .רוטַארעטיל רעד ןופ ןָאקיסקעל רעד ,ךוברעטרעוו רעסיורג רעד

 ןטנעמונַָאמ עלַא יד זַא .ןפלעהוצ ןלעװ ןטלָאװ סָאװ עכלעזַא ךיז ןעניפעג

 -עגָאלק עכלעזַא ךרוד קיטנעהּפָא ןרעוו ייז ןזומ ,ןעמוק דנַאטשוצ ןלָאז

 "נקוק טשינ ,רָאטקַאדער ַא ןעוועג טלָאװ ךיא ןעוו .יירעלטבמ ןוא ןעייר

 ר"ד ךיא טלָאװ ,גנוגיינ רעכעלטייהיירפ רעקידנעטש ןייספ ףיוא קיד

 רעשידיי רעד עגונב סלכה-ךס עשיטילַאנַאמוא ןוא עקיטייזנייא סינודקומ

 ןעוט ייז יא ,טנעטעּפמָאקמוא ןענעז ייז יא .טקורדעג טשינ רוטארעטיל

 ,םעט רעגונעג ַא ןיא ןייֵלַא סָאד ןוא --- ןדָאש

 זַא טרעװו רשפא זיא סָאװ ,עיגָאלַאנַא ןַא ןעגנערבכיורַא ָאד ?יוו ךיא

 רוטלוק עשידיי יד זַא ,טלַאה ךיא .םעד ףיוא ןטכארטרַאפ ךיז ?ָאז עמ

 "ירעמַא רעד טימ הלילה טשינ ,דנַאטשוצ-המהלמ ןקידרדסכ ַא ןיא זיא

 סָאװ ,עיצַאלימיסַא רעד טימ רָאנ ,רומלוק רעדעדנַא-רעכלעוו רעדָא דענַאק

 רָאפ ןעמוק תוסחלמ עכלעזַא .סעיציזָאּפ ערעזדנוא ןציילפרַאפ וצ טכיז

 ןשיווצ שימָאנָאקע ךיוא רָאנ ,רוטלוק ןופ טיבעג ןפיוא רָאנ טשינ ,םוטעמוא

 .רעקלעפ

 יקעריד רעדָא ,ריִציפֶא ןַא ןופ ןטלַאהעג רימ ןטלָאװ ,לשמל ,סָאװ

 ןטַאדלָאס ענייז רַאפ רע טלָאװ ,המחלמ ַא ןופ ןטימ עמַאס ןיא סָאװ ,רָאט

 תוקיזה יד ףיוא ,תולּפמ עקידרדסכ יד ףיוא ןזיוועגנָא לַאנָאסרעּפ רעדָא

 ריציפא ןימ ַאזַא .ןקילגמוא יד ףיוא טנעה יד ןכָארבעג ןוא תודיבא ןוא

 -רָאפ ?לכב ךיז ןָאק עמ ביוא ,טכירעג-סגירק םֹוצ ןרָאװעג טלעטשעג טכָאװ

 קידנעעז טשינ ,לַארענעג ַא ןעוו ןייטשרַאפ ןָאק ךיא .הָאירב אזַא ןלעטש

 -יא ךיז וליפא רעדָא ,ןעיצוצקירוצ ךיז ײמרַא יד טלעפַאכ געווסיוא ןייק

 .רד םניימ יצ רעבָא ,סנבעלשטנעמ ןעװעטַאר וצ ידכ אנוש םעד ןבעגוצרעב

 רעמ טשינ ןוא ןבענרעטנוא ךיז ףרַאד רוטלוק עשידיי יד ךיוא זַא ,ינודקומ

 "סור ןיא וליפא ךיז טכוד ?ןלעפַאב סכלעזַא ןעמ ןָאק יצ ןוא ?ןריטסיזקע

 -רַאפ טשינ שידיי ךָאנ זיא ,ןרעוו טריפעגסיוא זומ טערקעד ַאזַא ווו ,דנַאָי
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 שיריי עירעּפמיא יד

 -סקלָאפ רעד ווו ,רעצעלּפ ערעדנַא ןיא ןוא זדנוא ייב ןיוש ָאטישּפַא ,ןלַאפ

 ,ןדנעטשמוא יד ןריציפידָאמ ןענָאק רימ ווװ ןוא ,סָאבעלַאב רעד זיא ןליוו

 יד ןופ טקריװַאכ ןרעוו טשינ ןוא ,ןערַאטס גונעג ךיז רָאנ ןלָאז רימ ביוא

 ,ןטסישואי םתפ

 ןרעוו ןלָאז סרעריפ יד ןעוו ,ןעועג סע טלָאװ עיגעטַארטס ענייש ַא

 אנוש רעד זַא ןעעז ייז יו ,ךינ ױזַא ןבענרעטנוא ךיז ןוא שידעטסיה

 רעד ןופ גנולקיוװטנַא יד ןַא ,לָאמַאכָאנ רעביא רזח ךיא .רעקראטש טרעוו

 -רַאפ יד ,שיריי חַאפ סערעטניא רעקידנסקַאװ רעד ןוא רוטַארעטיל רעשייריי

 ןביג ןטנעניטנָאק ףניפ עֶלַא ףיוא רוטלוק רעשידיי רעד ןופ טיײיקטיײרּפש

 ךס ַא ןעמונעגמורַא טָאה סָאװ ,ליפענשואי ןרַאפ הכימס םוש ןייק טשינ

 :סיױרַא טפָא ןיא סָאװ ,ליפענ ַא -- סרעוט-רוטלוק ןוא סרעביירש עשיידיי

 טפעהַאב סָאװ ןוא ןשטנעמ עטרעטיברַאפ קילדנעצ ַא ןופ ןרָאװעג ןפורעג

 ודנוא ןופ רענייא רעדעי סָאװ ,ןעננומיטש עשיטסימיסעּפ עסיוועג טימ ךיז

 .ךעלריטַאנ ,טָאה

 .גנוקרעמַאב

 :ירעטעררַאֿפ  לפעל טָאד ןטײב לָאז ךיא ךימ טעב רָאטקַאדער רעד

 לי ."גנוגײמ ןײז ףױא טכער ַא ךָאד טָאה רעדעיא תמחמ ,ירעטרעװ עש

 וצ ידכ ,עקַאט טצונַאב טרעװ טרָאװ עפרַאש סָאד זַא ,ןרעלקפיױַא ַאר ךיא

 גָאז ךיא יװ ,סרעטעררַאֿפ ןייק ןופ טשינ חלילס) רעטרעװ יד זַא ,ץײװ

 ןוא ערעפסָאמטַא עשירעטעררַאּפ ַא ןפַאש וצ סוכב ןענעז (שוריפב ךָאד

 ,בגא .עיצַאלימיסַא ןופ גנוצײלפרַאּפ רעד רַאּפ ןפָא רימ יד ײז ןזָאל לעופב

 ןעלטיטרַא סינודקומ .רד ףױא רָא טשינ ךיז טיצַאב טרָאװ עפרַאש סָאד

 אקװד ליװ ךיא .ןעגנומיטש עשהכיא טימ ךיז ןצטַאב סָאװ ,עלַא ףיוא רָאנ

 טימ ןָא ןכַאמ ײז ןברוח ַא רַאּב סָאװ טשיו ןעײטשרַאּפ ײז זַא ,ןטנַאטַאב

 .ןעײרעגָאלק ערעײז
 -ַאאב ַא יט סרעפמעק חניחבב ןענעז רימ ו8א ,טלַאה ךיא יו יזָא

 סָאװ יד זַא ,ןטלַאה ןצ טכער ַא ךיא בָאה ,עירָאטירעט:רוטלוק רעטרעג

 םיתמ ןוא עטעדנוװרַאּפ יד ףױא קידהמיא ןָא ןזײװ רָאו ,טשינ ןפמעק

 רעד ףױא ,שיטְקַאּפ ,ךיז ןלעטש ,ןטײז ערעקיטכיל יד ןעז טשינ ןליו טא

 .ןרעװ טגערּפעגּפָא טשינ ןָאק החנה יד טָא זַא ןײמ ךיא .אנווש םענופ טז

 ךיא לעװ ,טעברַא רעטיטיזַאפ ןצ ןָאט םעג ַא ךיז ןלעװ םינווסמ יד ןעוו

 לעװ ,תונברק ןעגנערב ןלעװ ײז בא ןוא ,סרעּפמעקטימ יװ ןסירגַאב ייז

 ,ןןדלעה רַאפ ןטכַארטַאב ײז ךיא

 יא לפיו רעבָא ,יאדוהא ?עגַאל עטכעלש יד ןדערצמורַא ןעמ געמ יִצ

 'יירש עלַא זַא רעבָא ,לָאמ סקעז ףניפ ,לָאמ ייװצ ,לָאמ ןיא ?רועיש רעד

 א רעריװ ןוא רעבָא ,טשל הנעמ ןבלעז םעד טימ זָאל ַא ךיז ןעוט סרעב

 טָאה סרעװ ַא רַאפ סָאװ ָאט ,טגכײצעגנָא טשינ טרעװ הפורה םוש ןײק

 סָאװ ָאד ןענעז רָאּפ ַא זױלב ?ײרעצײנשיזָאג ןוא שינעסיגררערט ַאזַא
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 ק א ב ָא ר .ט .א

 טמענ רעצימיא ןעװ א ;שידי םורַא טכיל ןסַאּפ יד ןעעז סָאװ ,ןרעטוומ

 ןָאק עמ סָאװ ןוא ןשידײ ןופ בצמ םעד ןרידוטש וצ ךעלטנירג ימ יד ךיז

 ײז ףיסָאװ .קידלוזעגמוא סרעוט עסיװעג ןרעװ ,בײה וצ םיא ידכ ןָאט

 ?"שידײג :עמעט ןײא קר סעּפע סָאװרַאֿפ .םעד וצ טנױװעג טשינ ועועז

 טרעװ סע .ןסע גָאט עלַא :וגָאז לָאז רעצימיא ןעוע יװ קיטכיר ןיא סע

 ם ו י קה  זַא טשי ײז ןעײטשרַאפ יצ -- "סואמ ןוא סואימ ףיוש רימ

 י'1נַאג ר עז רצוא ןופ דוסי רעד זיא שי דיי

 לרוטלוק רע שידיי רהצ צ

 ?םייה ַא ןָא ןבילבעג רוטַארעטיל עשידיי יד זיא יצ

 ,עירעטסיה רעד ףיוא ןגױצַאב ךיז טָאה טגָאזעג רעירפ סָאד

 ןופ ןעיירשעגידלַאװעג יד ףיוא רקיעב ןוא סַאג עשידיי יד טשרעהַאב סָאװ

 ןיא ייז ןָא סָאװ ,ןטַאטיצ יד טלעפעג ןבָאה סע יװ ױזַא .ןינודקומ .רד

 ןלעוװ ,טײרּפשרַאפ ךיז טָאה זָארוװענ רעד ױזַא יו ,ןלעטשוצרָאפ ךיז רעווש'

 רנַאטשוצ-טימעג ןטימ ןענעקַאב ֹוצ ךיז טייהננעלעג יד ןבָאה טציא רימ

 יד ףיוא דחּפ ַא ןָא ןפרַאו ןעיירשעג יד .ןטסישואי עטלפייווצרַאפ יד ןֹופ

 ,קינַאּפ יד ךיז טמענ םעד ןופ ןוא ,סרעביירש יד טימ ןעמַאזוצ סרענעייל

 -עקעטשנָא ןיא עיצַאמע .ץנעגילעטניא עשידיי יד ןעמונעגמורַא טָאה סָאװ

 זיא םָאד רעבָא .עקּפעשט ױזַא ןעוועג רשיה-לכש רעד טלָאװ יאולח .קיד

 טיײּפשעצ סטכעלש סָאד ;טמַאצרַאפ זיא סטוג סָאד :הרצ עטלַא ןַא ןיוש

 טפלעה סע ןוא ,פָאד זיא ױזַא רָאנ ,טרעקרַאפ ןעוועג סע טלָאװ יַאכענ .ךיז

 .ןריפָאזָאליפ ןייק טשינ

 טָאה סָאװ ,טקורעגסױרַא ינודקומ .רד טָאה הנעט ל?קיטש ןייא זיולב

 ןֶא ןבילבעג זיא רוטַארעטיל עשידיי יד זַא ,זיא סָאד ןוא ,טּכַאה ַא סעּפע

 לסיב שַּפיה ַא ךיוא טקעטש הנעט רעקיזָאד רעד ןיא ןוא -- םייה ַא

 ו .ָאמזוג
 ךיא ליװ רעירפ רָאנ ,הנעט רעקיזָאד רעד וצ ןרעקמוא ךיז ןלעוו רימ

 רעד ןיא לקיטרַא סינודקומ .הד ןופ ןטַאטיצ רֶאּפ ַא ןעגנַאלרעד זיולב ָאד

 -סיוא ןיולב סָאד ןענעז ךעלטנגייא .1983 רעבמעצעד ןטד18 ןופ .שא.פ

 .תוניק יד ןופ חסונ ןיא ןעיירשעג

 .ןדָאב ריא ןריױלרַאּפ טָאה ערעזדווא רוטַארעטיל יד

 רוטַארעטיל רעזדווא .םײה ַא ןֶא ןבילבעג זיא רוטַארעטיל רעזדנוא

 רענעײל עריא ,רענעײל ןָא רוטַארעטיל ַא ןבילבעג זיא יז ,הנמלא ןַא זיא

 .ןרָאװעג טעדרָאמעגסיױא ןענעז

 טכירעגפיוא בורקב טעװ יז זַא ,גנונעפַאה ןייק ָאטשינ יא סע ןא

 -עדָאהוּבסױוט ןבעלרעד טעװ ןוא םײה א טירוצ ןבָאה טעװ יז זַא ןרעװ

 .רעבײרש ןופ ןוא רעגעײל ןופ תורוד עײג רעװ
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 שיריי עירצפמיא יר

 תורוד רַאּפ רעכיז ףױט בורח ןענעז ןעמיײה ירד רעדָא ,םײה יד ,ןייג

 .טײקיבײא עלַא רַאֿפ רשפא ןוא ,תחורוד ןוא

 .ןָאװעג טעדרַָאמעגסיוא ןענעז רענעײל תורוד ירד עצנַצג

 ןופ גנַאלקרעדיװ ןיס ַא ריא טָאה טָא

 הירעו ןויצ ילֲא

 היריבב השט ןמכ

 היוועג'לעב לע סש חתחרוגזחו

 טָאה רעצלוס ןוא ,עיזעָאּפ עתמא שטָאכ זרעפ רעד טָא זיא אלימ

 ןופ ןרָאװעג ןעגנוזעג ןיוש זיא סָאװ ,םעד ֹוצ קיזומ ענייש ןבעגעג זדנוא

 ןפלָאהעג ךס ַא רבע רעזדנוא ןיא ןבָאה תוניק יד .תורוד המכ

 ןעניז ַא רַאפ סָאװ רעבָא ,טייקנדנובענוצ עלַאנָאיצַאנ יד ןורכז ןיא שירפ

 ,הכיא סינודקומ .רד ןיא ןעניפעג רימ ןענַָאק עיצקנופ א רַאפ סָאװ ןוא

 ןופ רוטּפ ךיא ןיב טציא ,ונ, ןגָאז ןוא ,גנונעפָאה יד ןבעגוצפיוא ץוח ַא

 יד ןרעטַאמ ,ןלוש ,רעכיב ןפיוק ,ןעגנולָאצניא -- ןתובייחתה עלַא יד

 ."ןיוש ןוא קרַאמ ןופ ּפָארַא .שידיי טימ רעדניק

 סָאװ ,ךיז טרעיקַאב ןוא ,?לקיטרַא םענופ טָאטיצ ַא ךָאנ טמענ רעדָא

 טעמכ .קנַאדעג ןייא וליפא ךעלזָאלוצ רָאג ןיא יצ .טגָאזעג טרעוו ָאד

 ןַא רָאנ רעדיו זיא 00 לָאצ יד ןוא ,ָאמזונ עשירעטסיה ןזיא הרוש עדעי
 ,גנוצַאשרעטנוא

 ןטָאברַאפ יװ טוג ױזַא ,שידײ זיא לארשי ןיא

 .טנעה ענעדנובעג טימ טעמכ רעבײרש עשידײ 600 טרָאד ןביז

 רַאפ ןָאטעגפיױא עיבַאלימיסַא יד טָאה ,עסירעמַא ןיא ,זדוא ײב ןא

 'ַגוב רעערבעה יד ןט טלַאטס ,רעלטיה יװ רעמ רָאי 3020 עטצעל יד

 .ןעמוגעגנעמ

 .רענעײל עטצעל יד סיואש ןברטטש זדווַא ײב

 זציז סע ןוא ,לארשי ןיא ןטָאברַאפ יו טוג ױזַא טשינ זיא שירדיי

 ןביירש סָאװ 00 יוװ רעמ ןופ םירָאוװ ,רעביירש עשידיי 60 יו רעמ ןטרָאד

 ןָאק יצ ןוא .ןייֵלַא ךיא סייוו ,אפונ ?ארשי רַאפ עקַאט ךס א ,שידיי ןיא

 ַא זדנֹוא ןֹופ ןעמונעגקעוַא טָאה עיצַאלימיסַא יד זַא ,ןייז םיכסמ ןעמ

 -רעטנוא רעקיניילק ןייא ךיוא ָאד זיא סע ?סרעדער-שידיי ןָאיליפ 6

 -ַאטס ןוא ןרעלטיה תעב ,ןעעטעמַאטוײא רימ ןעֶוָאק עיצַאלימיסַא יד .חייש

 | .ןריר טנָאקעגנ טשינ רימ ןבָאה ןעניל

 ,?סיב רַאּפש א ָאד ךָאנ זיא ,סמזינודקומ ךָאנ ריא טליוו רעמָאט ןוא

 -קומ .רד זיא'ס יו ,טרזחענרעכיא ןפורסיוא רָאנ ןטקַאפ םוש ןייק .ה .,ד

 .רעטרעוו ערעדנַא ?סיבַא ןיא ,עבט סינוד

 -יל עשידיי רעזדווא סָאװ סָאד ,סיִזירק ןיײק טשינ וליפא זיא סע ןוא

 הסיסג רעד ײב ןעײטש רימ .הסיסג זיא סע .ךרוד טציא טבעל רוטטרעט

 : .רטַארעטיל רעטסקידעבעל ,רעטסגויי רעד ןופ
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 הַא בָא ר .א .א

 יד .ךָאו טבעל רעבײרש רעד סָאה ,טָאד זיא עטסשיגטרט סאד ןוא

 ךָאג ןעגעז סע ;רעבײרש ןרַאפ רעירפ טברַאטש ,סע טסיײה ,רוטַארעטיל

 .רעלעטשטפירש עשירעפעש עשידיײ עקיִדְנרעק ןופ סעּפורג עצנַאג ָאד

 ןיוש ןעגעז סרעבײרש עג ןײק ,ןשטנעמ ערעטלע חמַא ןעגעז ײז

 .רעגניפ יר ףױא ןלײברעביא שממ ןעמ ןָאְק עגנוי יד ,ָאטשינ טעמב

 א יא א עא א א =06 0 = == 2 = + יי א יי א אטא א ר טא ראט ראטאטאטעא עט ר טא טאר ראט קאטאר אטא אט ראו טי =

 -םוגיִק ןא .'תונורכז רוכזי ַא טעמכ טציא זיא רוטַארעטיל רעזדנוא

 ,וטַארעטיל

 רעדָא ןעגעז טציא ןעגנײטשרער סָטװ ,רעכיב יד ןופ טגעצַארּפ ץיבוי

 .ןבעל ןקידעבעל ןקיטכעג םעד ןופ תונורכז רעדָא ,רעכיב-רוכזי |

 יָאר ;:רוטַארעטיל עקידעבעל ַא ןבָאה רימ .ןָא טשינ ךיז טביוה סע
 יד ןופ רענדע טשינ ןענעז סָאװ ,ןעגנוטייצ עשידיי יד ןיא ןעייג ןענַאמ

 ןופ ןעגנוייצרעד ןבָאה רימ .שילננע ףיוא סױרַא ןעייג סָאװ ,ןענַאמָאר

 -וצ טָאה סָאיו ,קיטירק ,עמַארד ,קיטסיצילבוּפ ,ןעייסע ,םינימ ענעדישראפ

 ,ןקיצנייא םעד טָאטשנָא סרעביירש ענעסקַאװרעד 20 יצ 28 ַא ןניוצעג

 -יב עשירָאטסיה סױרַא ןעיינ סע .רוד ןצנַאנ ַא טַאהעג ןבָאה רימ סָאװ

 טְלָאװ יאולה ,ָאי .ןלַאנרושז טימ ללש ַא ןוא רעכיב עשיפָאזָאליפ ,רעכ

 -רעד ןענעז סָאװ ,ןטפירש עלַא יד ןבעגוצסיורַא דלעג גונענ ןעוועג רָאנ

 ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןדנָאפ יד רימ ןבָאה יאולה ,דָאלפוש ןיא ?ייוו

 וצ טשינ ייז טזָאל עמ רָאנ ,סרעביירש ערעגניי ןבָאה רימ .תומוקמ ערעדנַא

 טימ ןיוש ,ווװ ייז טלעפ סע רעבָא ,ןקורד ךיז ןפייר ייז .רעמעלַאב םוצ

 .ןלַאנרושז עלַא יד

 יד ןוא ,לטלעוו שירַארעטיל רעזדנוא טריקיטירק ינודקומ .רד ןעוו

 טָאה רע רעבָא ןעו .,ןעמיטשנייא םיא טימ ןעמ ןָאס ,ןטרָאד עירענישַאמ

 טשינ ןלעוו תואופר:רעדנוװ םוש ןייק סָאװ ,הסיסג עשיכיטס ַא זיולב

 זַא ,זדנוא טלייצרעד רע ןעוו ,ןפלעה

 יב עשידיײ ןיק ןענישרעד טשינ סעמכ ןענעז ןרָאי עטצעל יד רַאפ

 .ןטַאטש עטקיויײירַאפ יד ןיא ןבעל ןשידײ םעד ןפ רעב

 רעדָא ,"תולג, ןיא ןטכענ ןשידײ םעד ןופ ןענעז רעכיב עטסיימ יד

 .עטכישעג רעשידיײ רעד ןופ

 -עזדווא רַאֿפ פֶא טברַאטש עזָארּפ ןיא רוטַארעטיל עשירעלטסניק יד

 .ןגױא ער
 זַא ,רָאפ טמוק סע סָאװ ,טשינ סייו שטנעמ רעד זַא ,ןגָאז רימ ןזומ

 ןדנוברַאפ ךיז ןוא גָאט ןלעה ןיא ןעגנַאהרָאפ יד טזָאלעגּפָארַא טָאה רע
 רעד ןוא ,ץרַאװש זיא טכַאנ יד ,רעטצניפ זיא'ס , טַײרש ןוא ןניוא יד

 ןבָאה רשפא ןלעװ רימ זַא ,טלַאה ךיא ."ןעמוק טשינ רעמ ןיוש טעוװ נָאט

 -י? רעשידיי רעד ןופ טכַאנ יד רעבָא ,ןרעטניוו ענרַאמכ ןוא געט עסַאלב
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 שידיי עירעּפמיװ יד

 ןֶא ךיז טדנעוװ ,טייו יו -- זדנוא ןופ טייוו טייוו ךָאנ זיא רוטַאדעט

 .אפונ זדנוא

 רנַאלסור ןוא ןלוּפ ןיא ןיולב זַא ,ןגָאז וצ שלַאפ טושּפ זיא סע

 -יל עשיריי יד טציא ןזיא רַאפרעד ןוא ,סרענעייל עשידיי ןעוועגנ ןענעז

 .סרענעייל ןָא ןבילבעג רוטַארעט

 ןייק טשינ טציא ןבָאה רימ זַא רעכיז ױזַא טשינ רָאנ זיא סע ןוא

 יד ןעד ןנָאה יצ רעבָא ,םייה עשעמַאמ ַא ןעוועג ןזיא ןלױּפ תמא .םייה

 ןענופעג ,ןלױּפ ןיא ןצעזַאב ןעמוקעג ךיז ןענעז סָאװ ,ןדיי עשישטייד

 רַאפ ןפַאשעג טשינ ייז ןבָאה יצ .ןטרָאד םייה עטעוועדנופעגנייא ןַא ןיוש

 טשינ טציא סָאד ןָאק סָאװרַאפ ןוא ?תורוד ןופ ךשמ ןיא םייה יד ךיז

 יו טקנוּפ ,ןרעיודעג טעו סע תמא .םיבושי ערעדנַא טימ ןייז טלָאמענ

 םענעי ןָא רָאנ טנָאמרעד הנעט סינודקומ .רד .טרעיודעג סע טָאה ןטרָאד

 ףרַאד יז זַא ,לזמ ןרעטיב ריא ףיוא טנייועגנ טָאה סָאװ ,לדייס ןגולק

 ךָאד ןבָאה ךעלדיימ עֶלַא רעבָא, .הנותח רעד ךָאנ ןרעטלע יד ןופ קעװַא

 -עג הנותח ךיוא ךָאד כָאה ךיא, ,טסיירטעג יז רעטומ ריא טָאה "הנותח
 ,טעּפילכעצ רעטכָאט יד ךיז טָאה ,"ָאי, ."ןרעטלע יד ןופ קעװַא ןוא טָאה

 ןיינ ךָאד ףרַאד ךיא .ןטַאט ןטימ טאהעגנ הנותח ךָאד טסָאה וד רעבָא,

 ."ןרמערפ דליוו ַא טימ ןעניווװו

 ענליוו ןיא ןעוועג זיא'ס יו ,םייחה ַאזַא זַא ,ןייז הדומ ךיא זומ יאדווא

 ןבָאה טשינ ןריא ןלעװ .וו .א .א קסנימ ןיא ,קָאטסילַאיב ןיא ,עשרַאװ ןיא

 ןיא ,סקנָארב ,גרובסמַאיליװ ןיא אי .ןַארַאפ ךָאד ןענעז !טכייה רעבָא

 ןיא ,עניטנעגרַא ןיא ,עקירּפַא םורד ןטייוו ןיא ,עקיסקעמ ןיא ,לַאערטנָאמ

 ,טרילימיסַא יו ןייז רע געמ ,ךיז טצעזַאב דיא ַא וװ ןוא ,עילַארטסיױוא

 רעשידיא ַא ןַארַאפ זיא'ס ווו ןוא ,רעטנעצ ןשידיא ַא םורַא ךיז רע טבייר

 .טסענ ענעגייא ןייז טכַאמ לניופ א ,רעטנעצ-שידיי א ןרעוו ןָאק רעטנעצ

 ןייק ?רעגרע ןייז רימ ןלָאז סָאװרַאפ ָאט ,םיא רַאפ טשינ סע טכַאמ רענייק

 תוריזג יד ,אברדא .ָאטשינ זיא ןטלַאהּפָא זדנוא לָאז סָאװ ,חוכ רעשיזיפ

 וצ לגוסמ ןענעז ,עקירעמַא רעיירפ רעד ןיא ָאד וליפא ,ןדיא ןגעקטנַא
 יװ ,ןטייקנדישרַאפ יד ןופ קידנדער טשינ ןיוש ,ןדיא יד ןרירטנעצנָאק

 -פיוא עשיפיצעּפס ערעדנַא ןוא םיגהנמ ,םילכאמ ,סעיצוטיטסניא עיגילער

 -עג טְלָאװ ,"ייברַאפ ןענעז רימ דלַאװעג, ןעיירש טָאטשנָא זיא :ןעננוריפ

 ןעמענ ךיז ןוא טנעה יד ןרעשַאקרַאפ ,טעב ןופ ןײנוצּפָארַא רעכיילנ ןעוו

 רימ יוװ ,נונעג ןַארַאפ ןזיא ןָאט וצ סָאװ ןוא .ןעיוב ןופ טעברַא רעד וצ

 .ןעלטיּפַאק עקיררעטייוו ןיא ןעז ןלעוו

 ,רערעדנַאװ רענעדיובעג ַא זיא רע סָאװ םעד בילוצ עקַאט ,דיא רעד

 ןכש ןייז לייוו סרעדנוזַאב ,םייח ַא ךיז ןעיוב וצ ףיוא טסילַאיצעּפס א זיא

 סָאװ טשינ זיא טכעלש .םייה רעד ןיא ךיז וצ ןזָאלנײרַא טשינ םיא םעוו

 ןדנוא ליוו ינודקוס יו ,םייח ַא ןָא ןבילבענ זיא רוטַארעטיל עשידיי יד
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 קצב ָאר .א .א

 דרעבָא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןָא טביילב םייה יד סָאװ רָאנ ,ןדערנייא

 -יראטסיה ענרעזייא ןייק ןופ טשינ טלַאה ךיא .טשינ סָאד יא ןומ ןייק

 רעד יוװ ןוא ,טרעקרַאפ טשינ ,עטכישעג טפַאש שטנעמ רעד .סעיכיטס עש

 .(זדנוא ןָא טדנעוװעג זיא'ס) יסָא וט ּפָא סטיא , טגָאז רענַאקירעמַא
 רעשילגנע ןַא ףיש ַא ףיוא ןרָאפענ ןענעז לָאמַא זַא ,טלייצרעד עמ

 -עג ייז טָאה רעצימיא .דיא ַא ןוא ןַאמלוסומ רעשידניא ןַא ,טנַאטסעטָארּפ

 ןיא ןעקניז זייווכעלסיב ןָא טבייה ףיש יד ןעוו ןָאטעג ייז ןטלָאװ סָאװ טגערפ

 ןיא ןעגנורּפשעגניײירַא טלָאװ רע זַא ,טגָאזעג טָאה רעדנעלגנע רעד .םי ןטימ

 ןעקנורטרעד רעדָא ןרָאװעג טקרעמאב ץענרע טלָאװ רע רעדָא ןוא ןיירַא םי

 וצ ןגירשעג רדסכ טלָאװ רע זַא ,טגָאזעג טָאה רענַאדעמכַאמ רעד .ןרָאװעג

 טלָאװ רע זַא ,טרעפטנעעג ןסָאלעג טָאה דיא רעד ,ןפלעה םיא לָאז רע ַאלַא

 םעד ןיא רעבָא ,יױזַא ךיז טדער סע .רעסַאװ ןרעטנוא ןבעל טנרעלעגנסיוא ךיז

 ,תמא ?דנרעק ַא טקעטש טָאדקענַא ןקיזָאד

 טיובעג ןבָאה רימ ,רבדמ רעד ןיא רוטַארעטיל ַא ןפַאשענ ןבָאה רימ

 ןלָאז סָאװרַאפ ָאט ,רעטייוצ ַא ןוא גנוקיליטראפ ןייא ןשיווצ רוטלוק ַא

 ןפרַאװּפָארַא ךיז ןוא טלפייווצרַאפ יֹוזַא ןרעוו םודנעּפ-םודנעה ױזַא רימ

 ?רוטלוק רעקישזַאטעד-ליפ ןוא רעקירעי-טנזיוט רעזדנוא ןופ
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 עטכישעג רעשידיא רעד ןיא לַאפוצ רעד

 הטונ זיא ,ןלַאנרושז עטונ ןופ וליפא ,רענעייל רעכעלטנייוועג רעד

 -- ןגרָאפמ םעד ןעז סיֹורָאּפ ןעמ ןָאק טנייה םעד טיול זַא ,קנַארעג םוצ

 טיול טייג ץלַא זַא .ב .צ ,סייוו רע .עטכישעג רעד ןיא ןנרָאמ ןטייוו םעד

 ןפָא ןַא םיא רַאפ עטכישעג יד זיא רַאפרעד ןוא ,ל2לכ2 רעדָא ץעזעג ַא

 סָאװ ,עיידיא רעטולָאסבַא ןייז ןיא טביולגעגנייא ןעוועג זןיא לעגעה .,ךוב

 ןייז ןעלגעה ןופ טּפעשעג טָאה סָאװ ,סקרַאמ ?רַאק ןוא ,טלעוו יד טריפ

 רעקניל רעד ףיוא עיידיא עטולָאסבַא יד טרעקעגרעביא טָאה ,קיטקעלַאיד

 ייד טעמכ -- םזילַאירעטַאמ רעשירָאטסיה רעד ןרָאװעג זיא'ס ןוא ,טייז

 ,לָאמא ןוא ,תואיבנ ןגָאז ייז .ןטקַארטסבַא ייז ןענעז עדייב .עמנעי עקיבלעז

 ,םיוקמ תואיבנ יד טרעוו -- ןשטייטסיוא קיצנוק ױזַא ןָאק עמ זַא טרפב

 -וצ ליפ יֹוזַא ךרוד ןצעזענ ענרעזייא יד טָא ןפיול ןתמא רעד ןיא רעבָא

 ןעשעג טעוו סע סָאװ ,ןלעטשרָאפ טשינ וליפא ךיז ןענָאק רימ זַא ,ןלַאפ

 .רעטעּפש רָאי עכעלטע טימ

 יצ .ןלַאפוצ ןופ טַאטלוזער ַא םלעוו עצנַאג רעזדנוא זיא ךעלטננייא

 ךַאז ןייא ,טשינ רעדָא ַאכוּפעשט סיקסווָאקילעװ טוג רַאפ ןָא ןעמענ רימ

 טלָאװ ,תוביס ןופ טייק עקידעפוס-ילב עצנַאנ ַא טשינ ןעוו זַא ,רעכיז זיא

 ןייק טירבענסיוא טשינ ךיז טלָאװ ,טענַאלּפ רעזדנוא טרימרָאפ טשינ ךיז

 .װ .זא .א ,שטנעמ ןייק םלקיװטנַא טשינ ךיז טלָאװ ,שינעפעשַאב םוש

 -ָארּפ רעקיזָאד רעד רעבָא ,עיצולָאװע ןופ סעצָארּפ ַא רָאפ טמוק יאדווא

 םעד ןכעלעמַאּפרַאפ סָאװ ,ןעננורעטש ןענָאילימ ןופ ןלַאפַאב טרעוו סעצ

 ןייק וליפא ןבָאה רימ סָאװ ,ןעננודנעוו עכלעזַא ּפֶא וליפא ןלעטש ןוא גנַאג

 ּפָארַא ןענעז ןרעטש ,ןענוז ,ןטענַאלּפ ליפיוו סייוו רעװ .ייז ןופ טשיִנ הנשה

 ךיוא ;יירק ןייק ןבעגענ טשינ וליפא טָאה ןָאה א זַא ,ענעצס רעד ןופ

 ביוא ןוא ,ןבירחמו תומלוע הנוב 'ה זַא ,רימ ןעניפעג הדגא רעזדנוא ןיא
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 -עלק ןכַאז ךכ א ןייז ךָאד ןזומ ָאט ,ןוצר סטָאג ךרוד בורח רע ןטלעוו

 .טייצ רעדעי ןיא ?טב ןרעוו סָאװ ,ערענ

 ןוא סעינָאגָאמסָאק ןייק ןיא ןזָאלנײרַא טשינ ָאד ךיז ?עװ ךיא רָאנ

 סע .ןסקרַאמ רעדָא ןעלגעה ןריקיטירק וצ טשינ טייג רימ .סעיפָאזָאליפ

 ןבָאה רימ זַא ,קנַאדעג םעד ןעניז ןפיוא ןעגנערבפיורַא רָאנ רימ ךיז טליוו

 יד תמהמ ,ןייגדעטנוא זומ שידיי זַא ךיז ייב ןכַאמוצּפָא טכער ןייק טשינ

 ,םרעביירש ערעטלע יד ןברַאטש סע רעדָא ,סרענעייל ןרילרַאפ ןעגנוטייצ

 רוד רעגנוי רעד רעדָא ,רעכיב עשידיי קיצניוו ךיז ןפיוקרַאפ סע רעדָא

 טקנוּפ ךיא עז ןעלכיא ןוא תורצ עלַא יד טָא .שידיי ןייק טשינ טדער

 -רע סָאװ םירָאװו) טסימיסעּפ רעטסגרע רעדָא רעטסעב רעד יװ ,םוג ױזַא

 ןוא ,(םזימיסעּפ םעד ךָאד רע טערטרַאפ רעסעב ץֵלַא טסימיסעּפ רעד רעג

 ןָאק טסימיסעּפ םתס רעד סָאװ ,רָאפ ןכַאז ךס ַא רימ ןעמוק ןגעווטסעדנופ

 ןיוש רימ זיא ןטקַאפ עקיטכיל קילדנעצ רֶאֹּפ ַא .ןעז טשינ ליוו רעדָא טשינ

 דעבָא ,ןייז וצ ףיסומ ךס ַא ךָאנ בָאה ךיא ןוא/; ,ןבענוצרעביא ןעמוקענסיוא

 זיא עטכישעג עצנַאנ רעזדנוא זַא ,םלוע ןטימ ןלענקנייא רעירפ ןזומ רימ

 םוטַאפ ןימ ַא ,לרוג ַא ןַארַאֿפ זיא סע ביוא ןוא ,ןלַאפוצ ןופ ןטָאנקעג

 -קע רעייז וצ ,ןדיא יד וצ תוכייש רעמ סָאד טָאה ,קלָאפ ַא טיילַאב סָאװ

 ןלָאבמיס יד טָא .רעקלעפ ערעדנַא וצ יװ רוטלוק רעייז וצ ןוא ץנעטסיז

 רעדָא ,סיוא טשינ לָאמנייק ךיז טנערב סָאװ ,הנס רעד יוװ ,עטלַארוא

 -ַאב ייז .ןעײרעמירַאב טָאלג טשינ ןענעז רטשי אל לארשי חצנ רמאמ רעד
 .קלָאפ ןקיזָאד םעד ןופ רוטַאנ רעֹד ןיא זיא סָאװ ,סעּפע ףיוא ךיז ןעיצ

 .טשינ רעדָא טָאנ ןופ זיא סָאד יצ םעד ןגעװ ןרַאּפש טשינ ךיז לע ךיא

 ַא טימ דנַאנייב טייג סָאװ ,ןליוו-סקלָאפ 8 ןופ טמַאטש סָאד זַא ,ןיימ ךיא

 וופ ,דנַאטשרעדיװ:רילימיסַא ןַא ןֹוא ,טייז ןייא ןופ טייקיאיײכ-סגנוסַאּפוצ

 .רערעדנַא רעד

 ?ןעגנורדעג סָאד זיא ןענַאװ ןופ

 טסייג רעשידיא רעד ןיא לָאמנייק ךָאנ .אפונ עטכישעג רעד ןופ עקַאט

 ןדיא ןָאילימ ליפיוו ןוא ,טציא יו טלעוו רעד ןיא חוכ ַאזַא ןעוועג טשינ

 טשינ ייז ןבָאה תוריזנ ?יפיוו ןוא ,ןרָאװעג טענרהענסיוא רעהַצ זיב ןענעז

 טייצ רעקיבלעזרעד ןיא ?טרעטציא וליפא ּפָאק םעד ןבייהפיוא טזָאלעג

 לזמ ןבָאה ךיוא ןעמ ףרַאד ?זממילש םוצ זַא ,ןסענרַאפ טשינ רימ ןרָאט

 -וצ עכעלקילנ ךיוא ןעמוקענרָאפ ןענעז ןקילנמוא יד טימ ןעמאזוצ זַא ןוא

 ךיז ןבָאה ,רעדנעל עכעלטסירק יד ןיא טפדורעג ןדיא יד ןעמ טָאה .ןלַאפ

 עיציזיוקניא יד זיא ,רשוי טימ ייז וצ ןגיױצַאב ןפילַאכ עשינַאמלוסומ יד
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 שידיי עירעּפמיא יד

 ראפ ןרָאװעג זיא ,ןדיא עשיזעגוטרָאּפ-שינַאּפש יד רַאפ םונהינ ַא ןרָאװעג

 .עקירעמַא טקעדטנַא טָאה סובמולאק ןוא ,עילַאטיא ןיא רעגנירג ייז

 -ושמ 4 סָאװ ,טימרעד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה עּפָארייא ןיא תובישי יד

 ןופ ןרָאװעג ןעגנַאפעג ןענעז ,תובישי רעלבב יד ןופ םימכח:ידימלת ,םיחל

 ןענעז ייז וװ ,ןטנגעג ייהר יד ןיא ןרָאװעג טכַארבעג ןענעז ןוא ןטַאריּפ

 .תוליהק יד ךרוד ןרָאװעג טזיילענסיוא

 םיא ןגיל תוער יד זַא ,ןשטנעמ ןטושּפ םייב רעבָא ךיז טריפ סע

 ךיז ןעעז םוקמוא ןופ םיא ןטיהרַאפ סָאװ תובוט יד ;ןעניז ןיא קרַאטש

 וצ גנאגנוצ ןכעלטפַאשנסיוו ַא ןבָאה רימ ביוא רעבָא ,ןָא טשינ ןיטולחל

 ןבָאה גנַאנוצ ַאזַא ףיוא זמר ַא .ןעזרַאפ טשינ ייז רימ ןרָאט ,עטכישעג רעד

 טייטשרַאפ ."הכמ רעד רַאפ האופר יד וצ טקיש טָאנ  ?טרעוו םעניא רימ

 ,טָאנ ַא וצ תופורת ןוא תולוגס יד טָא ןביירשוצ טשינ ןזומ רימ זַא ,ךיז

 טעװ סָאװ ,טייקכעלרעּפמייש ןופ ץעזענ םעד ףיוא ןזָאלרַאפ ךיז ןגעמ רימ

 ךשמב ןפערט ךיז לָאז סטכעלש רָאנ רעדָא סטוג רָאנ זַא ,ןוָאלרעד טשינ

 ךָאנ זיא טייקכעלרעּפמייש ןופ ץעזעג םוצ ביוא ןוא ,ןרָאי רעטרעדנוה ןופ

 -עד ,טריסנַאלַאב רעקינייװ-רעמ ןענעז סָאװ ,לכש ַא טימ ןליוו ַא ןַארַאּפ
 -יירד ַאזַא ןוא -- ,ןרעוו טרילוגער ץעזענ-טייקכעלרעּפמייש סָאד ןָאק טלָאמ

 .שטבישעג טפַאש טייקינייא
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 יסַאּפ ַא ןפורוצנא טניוװעג רימ ןענעז ןושל-סקלָאפ רעזדנוא ףיוא

 ַא טכעלש זיא סָאװ ַאזַא ןוא --- ,ףַארט ַא -- זדנוא רַאפ טוג זיא סָאװ גנור

 ןיגכַאנ ןלעו רימ רָאנ .תוביס עדייב ןענעז ןתמא רעד ןיא שטָאכ ,הביס

 -ימרעט עקיזָאד יד ייב ןטלַאה ךיז ןוא ,דנַאטשרַאפ-סקלַאפ ןטנוזעג םעד

 ןוא רעקנישטנָאמיציּפ ַא ןייז לָאז ףַארט רעד זַא ,ןכַאמ ךיז ןָאכ סע .ןענ

 -ייו עלַא סיוא ןיוש טסילש סָאװ קילגמוא ןַא .ה ,ד ,עסיורג א הביס יד

 ,דיחי ַא ייב .עטרעקרַאפ סָאד ןפערט ךיז ןָאק ךיוא .ןשינעעשעג עקידרעט

 ,טיוט טסייה סָאװ ,הביס רעד וצ ןעמוק ףוסילכ-ףוס זומ ,ליווו רימ ןסייוז

 -רעירפ ןופ ןעגנַאנעגסיױורָאפ טיוט רעד םרעוו ,ןלַאפ עטסרעמ יד ןיא ןוא

 .ֹוו .ייא .א ,ןלַאפסקילגמוא ,ןעגנומסרַאפ ,ןעגנוליקרַאפ ,תוכיס עקיד

 יד ,ףַארט רעטסנעלק רעד ,ונייהד ,ןעקנעדעג רימ ןזומ ךַאז ןייא

 לַאקסַאּפ .עטכישעג רעד ןיא גנודנעו עיינ ַא ןבעג ןָאק הכיס עטסנעלק

 זָאנ סַארטַאּפָאעלק ןעוו ;םַארניּפע םענעטָארעג א ןבעגענ ןיוש זדנוא טָאה

 ןעוועג טלעװ רעד ןופ םינּפ סָאד טלָאװ ,רעסערג עלערָאה ַא ןעוועג טלָאװ

 -טסנרע יד טנַאטַאב ךיוא טָאה ןילקנַארפ ןימַאשזדנעב .סרעדנַא ןַא רָאג

 ןלעפ ןבילוצ זַא ,ןזיוועגנָא טָאה רע ןעוו הביס רעקישטניילק רעד ןופ טייק
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 } א בָא .א .א

 -זעילַאק -עד בילוצ ןוא ,ןרָאװעג הלוכמ עווָאקרָאּפ יד זיא קָאװשט ַא ןופ
 םעד בילוצ ןוא ,טשטילגענסיוא דרעפ סָאד ךיז טָאה עווָאקדָאּפ רענערָאװעג

 .ןעמוקעגמוא רעטייר רעד זיא דרעפ ןופ ןלַאפ

 -לינרנע רעד ןיא ייס ,עטכישעג רעד ןיא רעק ַא ךיז ןביג רימ ווו

 ףמַאק ןסיורג םעד ןיא ייס ,ןכירג יד ןוא רעסרעּפ יד ןשיווצ המחלמ רעקיט

 ,םיאנוש ענייז ןוא ןענָאעלַאּפַאנ ןשיװצ ייס ,םיור ןוא ןלַאבינַאה ןשיווצ

 -עג טָאה רָאה ןייא ןעוו ,עיצולָאװער רענַאקירעמַא רעד ןיא וליפא רעדָא

 טָאה ,רעדנעלגנע יד ייב ןעלּפ ןיא ןלַאפנײרַא לָאז ןָאטגנישַאו זַא ,טלעפ

 הביס ַא ןוא רעניוועג ןרַאפ ףַארט ?קיטש ַא -- עילָאר עסיורג ַא טליּפשעג

 .רערילרַאפ ןרַאפ

 רעד ןיא טזָאלענכרוד טשינ טרעװ ןינעל ןעוו ?רעמ ןעמ ףרַאד סָאװ

 -סור טציא רשפא טלָאװ ,סיוא םיא טיג רעצימיא ןעוו ,ןַאב רעטעמתחרַאפ

 ךיירקנַארפ ןוא דנַאלגנע ןעוו .קילבוּפער עשיטַארקָאמעד ַא ןעוועג דנַאל

 טלָאװ ,גירק-רעגריב ןתעב ,עינַאּפש ןיא רענַאקילבוּפער יד ןפלָאהעג ןטלָאװ
 -ראַאס יד ןריזירַאטילימ סרעלטיה ןעוו ,דנַאל יירפ ַא ןעוועג עינַאּפש טציא

 סקעו טימ טָאהעג רימ ןטלָאװ ,טייצ ןיא ןרָאװעג טלעטשענּפָא טלָאװ טנגענ

 ,םודַא ןוא םורַא ,ןרָאל-ַאפ טשינ טלָאװ טלעוו יד ןוא ,רעמ ןדיא ןָאילימ

 טשינ טלַאפַאב רעלטיה ןעוו רעדיוו .ןשטנעמ ןָאילימ קיצרעפ טרעסָאװ ַא

 -ייר ןימ א ןעוועג טלָאװ עקירעמַא זַא ןייז ןָאק ,זייוורענענושמ דנַאלסור

 עכעלטע טימ טרעלקעגסיוא ןרעוו ןטעקַאר יד ןעוו ןוא ,עינָאלָאק עשישט

 -קערש יד ןייטשייב טנַאקעג טשינ רעכיז דנַאלגנע טלָאװ רעירפ םישדה

 -ענסיוא טשינ ןטלָאװ רעקיזיפ עשינעװרָאנ יד ןעוו ןוא תונברוח עכעל

 -נורַא ךיז ןבָאה ןענָאיּפש עשישטייד יד רעדייא רעסַאװ .ערעווש סָאד ןסָאנ

 ןשטייד יד זַא ,ךעלנעמ ץנַאג ןזיא ,עירָאטַארָאכַאל רעייז ףיוא טזָאלעגרעט

 טלָאװ ןבעל רעזדנוא ןֹוא ,זדנוא רַאפ עבמָאב-םָאטַא יד טַָאהעג ןטלָאװ

 .עלעביצ ןייק ןעווענ םרעוו טשינ

 -יוו ןעוו יהמחלס טלעוװ רעטשרע רעד ןיא ןיירַא עקירעמַא טלָאװ יצ

 רָאּפ ַא ןוא ,טסעוו ("ןיד ,) ןַאקעד טימ ךוסכס ַא בילוצ ,טלָאװ ןָאסליוװ וארד

 רעקידקפס ַא ןיא ןענופעג טשינ ךיז ,טעטיזרעווינוא-ןָאטסנירּפ ןופ םיאבג

 ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד רעד ןופ "סעפָאב" עשיטילָאּפ יד ןעוו ןוא ,טנַאל

 ןוא ?יסרעשזד וינ ןיא רָאנרעװַאג ַא רַאפ בושח ַא טכוזעג טשינ ןטלָאװ

 ןיימ טקישעג בָאה ךיא תעבכ ?המחלמ טלעוו רעטייוצ רעד חכמ זיא סָאװ

 םענעברָאטשרַאפ םוצ ןקורדסיוא-טעּפש עלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ ךוברעטרעוו

 -ערּפ וצ , ;טפירשפיוא ַאזַא טכַאמעג טרָאד ךיא בָאה ,טלעווזור טנעדיזערּפ

 טלעוו יד ךיז טלָאװ ,רע טשינ ןעוו סָאװ ,טלעווזור .ד ןילקנערפ טנעדיז

 ,"םזירעטסגנעג ןלַאנַאיצַאנרעטניא ןופ סעּפַאל יד ןיא טלּפַאצעג

 -יניילק יד ןופ טדעדעג ךס ַא טרעוו םירפס ענעגייא ערעזדנוא ןיא

 סייױו רענעייל -עדעי .תוגירה עכעלקערש וצ טריפעג ןבָאה סָאװ ,ןטייק
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 טידיי עירע ּפמיא יד

 סָאװ ,שינעייטשרַאפמוא ןַא ,אצמקזרב ןוא אצמק ןופ השעמ יד אמתסמ

 ןיא רעטייו ןעניפענ רימ ןוא .םילשורי ןרָאװעגנ בורח זיא םעד בילוצ

 ןגָאװ ַא ןופ ?סקייד ַא רעביא ,.ה .ד .רתיב ברח קפסירד אקְׁשִא זַא דימלת

 טָאטש יד לָאז ןוה ַא ןוא ןָאה ַא רעביא ןוא ,ןרָאװעג בורח רתיב זיא

 .ףוס ןבלעומעד טַאהעג ןבָאה ךיוא אכלמ-רוט

 -וצ רעד ףיוא ּפָארט םעד ץרּפ טלעטש תוישעמ עשידיסח ענייז ןיא

 טרעשַאב ןלַאפוצ עלַא יד טָא ןענעז םיא ייב סָאװ טשינרעמ .טייקילעפ
 רעדָא ,ןרעדנַאנַא טימ ןייז ןתחתמ ךיז לָאז רענייא ,לשמל ,ירכ ,טָאג ןופ

 (װָאשַאמָאט) לטעטש ַא ןיא ץעגרע ןלעטשּפָא ךיז לָאז ,קידצ ַא ,יבר ַא

 .(םימחר אלמ לא סלמייח 'ר) ןוגנ ןסיוועג ַא וצ ןרעהנייא ךיז ןוא

 -רנעצ ןוא רעקילדנעצ ןלייצנָא ןורכז םענענייא ןופ ןעמ ןָאק ױזַא טָא

 רעד ןופ טרעוו סָאװ :טביילב עגַארפ יד ןוא -- ןלַאפוצ עכלעזַא רעקיל

 רעטרימַאלקַארּפ רעד ןופ ,ןצעזעג עשירָאטסיה ענרעזייא יד ןופ ,עיכיטס

 עטכישעג יד זַא ,ןגָאז טשינ לעװו ךיא ?עטכישעג רעד ןופ גנורזחרעביא

 דעד ןַא ,דָארג טלַאה ךיא ,ןײנ .ןלַאפוצ טימ גרַאב-ןזיר ַא זיולב זיא

 ןיא סע יו ,חוכ-ןגעק ַא ומכ טכַארטַאב ןיא ָאד טמוק ןליוו רעכעלשטנעמ

 ,ןליוו רעד .קלָאפ ןשידיי ןופ םויק םעד עגונב ןרָאװעג טקרעמַאב ןיוש

 ןיא .ףַארט ַא םעד ןופ ןכַאמ ןֹוא הביס ַא ןצונסיוא לָאמַא ןָאק ,?כש ןטימ

 ,לָאמטּפִא סניוועג א ןעוועג לַאפוצ רעד זיא ןרעלקסיוא ןוא ןעגנוקעדטנַא
 סָאװ ,?יצ םעד ןָא .האופר ַא יװ ןיליסינעּפ ןופ גנוקעדטנַא רעד ייב לשמל
 רעד .ןרָאװעג טשינרָאג רעבָא טלָאװ ,ןליו םעד ןיא טדנעוװעג ךיז טָאה
 .ןעגנורעטש עלַא רבוג ףוס ?כ ףוס זיא ןליוו

 -עג רעד ןופ סעצָארּפ רעצנַאנ רעד יו ,רָאלק ןעעז רימ זַא ,טציא
 ןשינעעשעג יד ףיוא ןקריוו סָאװ ,ןלאפוצ טימ ןטכָאלפעגכרוד זיא עטכיש
 רעקענּפָא ךיוא רעדָא טצונעגסיוא ,טייז רערעדנַא רעד ןופ ,ןרעוו ןוא

 דעד ןופ גנַאנ םעניא ךיוא זַא ,ןייטשרַאפ וצ רעווש טשינ זיא ,טייז ַא ןָא

 ,לַאפוצ רעד עילָאר עסיורג ַא טליּפשעג יאדווא טָאה רוטַארעמיל רעשיריי
 -ַארפ רעד ןיא ביוא ןוא ,לטיּפַאק ןקידנעמוק ןיא ןעז סע ןלעװ רימ יו

 -עּפש רָאי קיצנַאװצ-עצ טימ ןוא טציא טשינ סָאװרַאפ ָאט ,טייהנעגנַאג

 ?רעט

 יו ,ןרָאי קיצפופ-רַאפ ןופ ןטסישואי יד טייקרעכיז ַא רַאפ סָאװ טימ

 -רעטנוא ןכינ םעד ןגעו טדערעגנ סע ןבָאה ןַאהַאק .בא ןוא רעניוו /םָארּפ

 רעוט-ללכ עקיטציא יד םזימיסעּפ ַא רַאֿפ סָאו םימ ןוא ,שידיי ןופ גנַאג

 ערעייז ןנעוו קידנטכַארט ,שידיי וצ ךיז ןעיצַאב סרעביירש וליפא ןוא

 ןלָאמ ייז ןוא ,ןדייבתכ עטקורדענ:טשינ רעדָא רעכיב עטפיוקרַאפ-טשינ

 ןעמ טלָאװ ,שילגנע ףיוא ןבירשעג ןעוועג ייז ןטלָאװ -- זַא סיוא ךיז

 -ּפִא ייז ןטלָאװ ןגַאלרַאפ יד ןוא רעסַאוװו-הצמ יו טּפָאכעצ רעכיב ערעייז
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 קַאב ַָא ר .א .א

 -ימ טלָאצעג ייז ןוא ןטּפירקסונַאמ ערעייז קידנרעדָאּפ ,ןריט יד ןגָאלשעג

 .ףױרעדַא ןא רעטנזיוט ַא שטָאכ ןבעגעג ייז ןוא עמעיטנַאט ?יפיוו עדוי

 טייקשירטנעצַאנע ,טייקנסיוומוא ןופ ךיז טמענ םזישואי רעצנַאג רעד

 ,טייקוויאַאנ ןוא (ןסערעטניא ענעגייא ןיא ,ךיז ןיא ןָאטעגניירַא ןייז סָאד)

 ,קוק ןרעטיירב ַא ןבָאה ןטסימיטּפָא ענענירשרַאפ ןוא ענעפורעגיוזַא יד

 עקַאט ןסייוו ןוא ,עיניל-"ךָאד-ריא-טעז , רעד ןופ ןרַאנּפָא טשינ ךיז ןזָאל

 ךיז ןענעכער ייז ,םלוכ לעו ,ןוא -- טלעװ רעד ףיוא ןָא טייג סע סָאװ

 -טנַא ןעייג סָאװ ,קלָאפ ןופ ןליוו-רוטלוק ןקרַאטש ןטימ ןוא ןלַאפוצ יד טימ

 .ןדנעטשמוא עשיטסילַאירעטַאמ יד ןנעק

 ןפַארט ןָא ףור ךיא סָאװ ןלַאפוצ עקיזָאד יד ןענעז ,טליוו ריא ביוא

 רעטסערנ רעד ןליוו רעד זיא טשינ טליוו ריא יצ ,טליוו ריא יצ ןוא ,םיסנ

 יופב דמועה רבד ךל ןיא קרּפ ןיא טייטש טסיזומוא טשינ .םיסנ עלַא ןופ

 ןוא ,ןוייוַאב וצ חכב זיא רעכעלטיא סָאװ סנ ַא זיא סָאד ,רעמכָאנ .וצרה

 טלָאמעד -- ןליוו ןקיזָאד םעד ןריטסעפינַאמ "עכעלטיא  ךס א רָאנ ןעוו

 -עז רעבַארַא ןענַאילימ ןעוו יו ,?ודגה סנ רעד ,סנ רעטכעד רעד טעשעג

 -סיוא עלעפייה ַא ןעוו רעדָא ,ליח ןּפַאנק רָאנ ַא ןופ ןרָאװעג טניזַאב ןענ

 -ילכ עטכַאמעג-שימייה טימ םרעפמעק ָאטעג עטכַאװשענּפָא ןוא עטרעננוהעג

 -סיוא-שינכעט ןוא עטנפָאװַאב-רעווש ערעייז ןופ המקנ ןעמונעג ןבָאה ןייז

 .םיאנוש עטַאטשעג
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 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ףַארט ןוא הביס

 אה

 רשפא זיא טנעמונרַא ןקידרעטייוו ןְרַאפ ןורכז םעד ןשירפוצּפָא ידכ

 ַא ןרָאװעג טכַארבעג ןענעז רעירפ זַא ,רוציק-ךרדב ,ןקרעמוצנָא טכער

 -כישעג רעד ןוֿפ גנַאג רעד זַא ,ןזייװַאב וצ סעיצַארטסוליא קילדנעצ רַאּפ

 המכ ןופ טרעטשעג ןֹוא ןגָאלשעגרעביא רע טרעוו ,קיסעמצעזעג שטָאכ ,עט

 ןעוו ןוא ,הביס ַא סָאד זיא קילנמוא ןַא וצ טריפ לַאפוצ רעד ןעוו ,ןלַאפוצ

 סָאד ךיא טלָאװ דנַאטשליווו ַא רעדָא וטפיוא ןוויטיזָאּפ ַא וצ טריפ סָאד

 | .ףַארמ ַא ןפורעננָא

 ,ןדנעטשמוא ךס ַא ןופ אצויזלעוּפ ַא זיא גנוריסַאּפ עקיטײטַאב עדעי

 עלערָאה א ןעשענ ןבָאה לָאז רעדָא ןלעפ ןעוועג לָאז סנייא ןעוו סָאװ

 -נַא ןעמוקעגסױרַא ןעוועג רָאנ גנוריסַאּפ יד טלָאװ ,רעטעּפש רעדָא רעירפ

 יד טָא לָאז ךָאד ןוא ,קיטשינ רָאג ןייז ךיז ןענָאק ןדנעטשמוא יד .שרעד

 טימ ילופ ןיא עדנעגעל יד .שינערעקרעביא -טלעוו ַא וצ ןריפ טייקיטשינ

 ַא אנוש ןופ ןרָאװעג טעװעטַארעג ןבכָאה לָאז םיור .ןטייקיניילק עכלעזַא

 הלּפמ יד ןעמ טרעלקרעד ךיוא .זדנעג ענעקָארשעצ ןופ ןרענַארג םעד קנַאד

 ןוא ןיו ןופ ןרעיוט יד ייב ןעוועג ןיוש ןענעז סָאװ ,רענעצַארַאס יד ןופ

 טָאה רעקעב ַא סָאװ טימרעד ,עּפָארײא ץנַאנ ןעמונעגנייא רשפא ןטלָאװ

 -ַאמ יד ווו ,עגָאלדָאּפ רעד רעטנוא זיוה ןיא םיא ייב ןּפַאלק ַא טרעהעג

 ןבָאה רעקעב רעד לָאז רַאפרעד .לענוט ַא טַאהעג טָאה ײמרַא רענַאדעמַאכ

 למעז ַא) לַאנָאר םעד ןקַאב וצ עיגעליווירּפ עכעלסילשסיוא יד ןעמוקַאב

 .(הנבל-עבלַאה ַא ןופ םערופ םעניא
 .קיטײטַאב רָאג ןייז ךיוא ןענָאק ןדנעטשמוא יד זַא ךיז טייטשרַאפ/

 -ופ טקורדנייאַאב קרַאטש ןרָאװענ טשינ טלָאװ ,?שמל ,לצרעה .רד ןעוו

 טשינ לָאמנייק םזינויצ רעשיטילַאּפ רעד רשפא טלָאװ ?ובלב-סופיירד םענ

 -"ןליב, ַא ןוא ןויצ-יבכוח יד טַאהעג רימ ןטלָאװ יאדווא .ןעמוקענפיוא

 ,לצרעה יװ םינּפ-תרדה ןשיטענגַאמ ַא טימ ןַאמ ַא רָאנ רעבָא ,גנוגעווַאב
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 קא ב ָא ר .א .א

 עכלעזַא ףיוא ןקריו טנַאקעג טָאה סָאװ ,ןרעינַאמ עטנַאנעלע ענייז טימ
 -- ,םעד ץוח ,ןַאמ ַא ;םיכלמ ףיוא ןוא יודרָאנ סקַאמ יו רודה-ילורג

 -ַארג ןייז טימ הריתסב ןעוועג טעמכ זיא סָאװ ,ןליוו םענרעזייא ןַא טימ

 -עג טָאה סָאװ שטנעמ ַא ,ןורחא-ןורחא ןוא ,טייקיצרַאהביל ןוא טייקזעיצ

 ןיא סע .גנוגעווַאב ַאזַא ןפַאש טנַאקעג טָאה תונברק עסיורג ןעגנערב טנָאק

 רשפא ןוא ,ןשטנעמ ןקילעזטייל רָאנ א ןעניפעג וצ רעווש טשינ רשפא

 ןלָאז תודימ יירד עֶלַא ןַא רעבָא ,ןליו ןקרַאטש א טימ ןשטנעמ ַא ךיוא

 -עבָא ,תואיצמה-רקי א ןיוש זיא ןשטנעמ ןייא ןיא טלקיװטנַא קרַאטש ןייז

 ירּפסע ןייז ןֹוא ,ןטפַאשנגייא עקיזָאד יד טַאהעג ןבָאה וליפא לָאז לצרעה ןעוו

 טָאה סָאװ ,רָאטַאלימיסַא רעד ןביילב טנָאקעג ץְלַא ךָאנ רע טלָאװ ,םכותב

 םיא טָאה סע סָאװ .םוטנטסירק סָאד ןעמעננָא רע לָאז יצ טבושיענ ךיז

 יד ןעוועג זיא םזינויצ ןשיטילָאּפ םענופ רעפַאש רעד ןרעוו וצ ןניױװַאב

 .ערעּפַא-סופיירד

 .ב

 -עטניא עלַא יד ןלעטשוצּפָא ידכ ?תויאר עלַא יד ךיא גנערב סָאװ-וצ

 סָאװ ,ענעקַאבעגיבלַאה ןוא ענעקַאבעגנרעביא ,ןטנעגילעטניא ןוא ןלַאוטקעל

 -טייג רע יו םעד טיול ,ןינע-טלעו ַא ןופ גנַאגסיוא םעד ןפערט ןווורּפ

 ךיז טלַאה שידיי זַא .ה .ד ,ךַאז ערעכיז ַא סָאד זיא ייז ייב ,רעטציא וצ

 סע ןוא ,רוד רעטְלַא רעד טברַאטש סע תמחמ ,ךעלסיפ עשרעניה ףיוא

 ןבָאה רימ .שידיי ןדער וליפא רעדָא ןענעייל לָאז סע רעוװ ןייז טשינ טעוװו

 טייג ןגעוטסעדנופ ןוא ,טערַאמכרַאפ זיא למיה רעד זַא ,רעטּפָא ןעזעג

 ,ןסעצָארּפ רֶאפ ןעמוק סע זַא ןיא הנעט ןיימ .רעביארַאפ םערוטש רעד

 ןָאק ןפָא ןגיוא יד טלַאה ןוא ןרעיוא יד ןָא טציּפש סָאװ רעד זיולב סָאװ

 ַא ןופ דיא רעד סָאװ ,ןעגנונעכערסיוא ענָאלבַאש עַּלַא יד ןוא ;ןריּפשרעד

 ןבָאה רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןוא שידיי ענונב ןכַאמ ךיז ןָאק רָאי ץנַאג

 .טשינ טפַאה םוש ןייק

 -עד תעב ןרערנייא ןלעו רימ ןנעלפ סרעסייויץלַא עקיבלעזיד טָא

 ןיא סעטילּפ יד טימ ףַארנָאנָאפ רעד זַא ,ץכח-בוטש ַא ןרָאװעג זיא ָאידַאד

 זַא ,בייחמ ךָאד ןיא לכש רעד םירָאװ ,טײהנעגנַאנרַאפ רעד ןופ ךַאז ַא

 רשמ רעכלעוו אט ,ָאידַאר ףיוא קיזומ עטסעב יד ןרעה ןענָאק רימ ביוא

 .סעטילּפ טימ ףַארגָאנָאפ ַא ףיוא טלעג ןבענסיוא ןלעװ סע טעװ רענעג

 -רעברַאב יד ןַא ,קירוצ רָאי 25 ַא טימ ןהנעט ןגעלפ םימכח עקיבלעז יד
 ,יירעדעש ןוא יײרעצוּפ-ןעיורפ רעד בילוצ ןרעו רשעתנ ןלעװו רעּפעש

 סע טושּפ רָאנ ,ןלאפוצ ןנעוו טשינרָאג ןיוש ךיז טסעומש ָאד ךעלטננייא

 ,ןרָאטקַאפ עשיגָאלַאיצַאס ןוא ןוויטָאמ עשיגָאלָאכיסּפ ןגעוו ךיז טלדנַאה

 םיאיבנ ערעזדנוא ךיז ןריבורּפ ,לַאפכרוד רעייז ךָאנ זַא ךיז טייטשרַאפ

-- 180 -- 



 שידיי עירעפמיא יר

 "?ץְלַא ןסיוו וצ ביוחמ סָאד זיא רעוו ,ונ, :הנעט רעד טימ ןקיטרַאפטכעד

 -רעל ןוא ןסיוו-טשינ .רַאֿפ רעבָא ,טשינרָאנ עקַאט טמוק ןסיוו טשינ רַאפ

 סָאװ ,זיא הרצ עטסערג יד .ץימש טמוק םעד רַאפ -- ךייא תוכלה ןענ

 -טמוק סע יװ ןוא ,ןתועט ערעייז ןופ טשינרָאנ ּפֶא טשינ ןענרעל עכלעזַא

 רענרעזייא רעייז טימ ָאד רעדיוו ןענעז ייז ,ַאהַא -- אינוס עיינ ַא ףיוא

 ערעייז ןיא לרוג ןופ סעצייל יד ןטלַאהעג ןטלָאװ ייז יו טקנוּפ ,טייקרעכיז
 זיא'ס סָאװ ץלא זיא ןסייוו ייז סָאװ סָאד זַא ,זיא גנואיצַאב רעייז .טנעה

 ןַא טנַאקַאב ייז זיא רשפא .עטכישעג-רוטלוק ןגעוו ,לשמל ,ןסיוו וצ ָאד

 קעטָאלביב עטסערג יד ןענערברַאפ ןסייהעג טָאה ףילַאכ רעשיטַאנַאפ ַא

 ןָאטעג טבַארט ַא ייז ןבָאה יצ רעבָא ,עירדנַאסקעלַא ןיא ,טלעוו רעד ןיא

 ךיז ןטלָאװ רימ סָאװ .ה .ד ,טציא זדנוא רַאפ טניימעג טָאה סָאד סָאװ

 -עזדנוא ןיא ןבילבעג ןטלָאװ רעכיב טנזיוט טרעדנוה יד ןעוו טסויורעד

 ?רצוא--וטלוק

: 

 ןעװ ?כ2 םדוק רוטַארעטיל רעשידיי רעזדנוא וצ רימ ןעמוק טציא

 ןיא ךיז טָאה סָאװ ,רעמעהַאב ?קיטש ַא ןעוועג טשינ טלָאװ רוחכ והילא

 -עג ערעדנַא יװ ,ןטסָאּפ ןייק וצ ןסַאּפוצ טנַאקעג טשינ ,ןרָאי ערעגניי יד

 ןבעגעגּפָא טשינ ךיז רע טלָאװ ,םענרַאפ ןרעּפַאנק טיױו ַא ןופ עטנרעל

 עשיסַאלק עכלעזַא טַאהעג טשינ ןטלָאװ רימ ןוא ,ןסנַאמָאר ענייז טימ

 יד טָאה ייז ךרוד סָאװ ,ענעיװ טא זירַאּפ ןוא ךוב-אבב סָאד יװ סעמעָאּפ

 רעשיעּפָאריײיא רענלָאּפ ַא ףיוא טַאטסעטַא ןַא ןעמוקַאב רוטַארעטיל עשידיי

 -יסרעווינוא רעזירַאּפ ןיא ערדעטַאק יד ןעמונעגנָא רע טלָאװ .רוטַארעטיל

 לַאנידרַאק ייב עלעטש ןייז ןעמוקַאב טַאהעג רעירפ רע טלָאװ רעדָא ,טעט
 -שירַאנ , עכלעזַא טימ ןבעגעגּפָא ןעוועג טשינ: ךיז רע טלָאװ ,ָאברעטיוװ ַאד

 .ןטעברַא עשיטסיווגניל ענייז ףיוא טרירטנעצנָאק ךיז טלָאװ רָאנ "ןטייק

 טיוט ןכָאנ טלָאװ ןלעמַאה ןופ לקילג ןעו :ליּפשיײב רעדנַאנַא רעדָא

 (טייקיזָאלּפָאלש) טייקיּפָאלשנָא ןופ ןדייל ןביוהעגנָא טשינ ןַאמ ריא ןופ

 רימ ןטלָאװ ,ךובנָאט ןסיורג ריא ןבירשעג טשינ טכענ עגנַאל יד ךרוד ןוא

 .טייצ רענעי ןגעוו שידיי ןיא טנעמוקָאד ןכעלרעדנווו ַא טַאהעג טשינ טנייה

 ,טכעלגעמרעד טָאה סָאװ ןעמוקענרָאפ זיא ףַארט רערעסערג ַאי ךָאנ

 ןלָאז רעכיב עשידיי ןוא םירפס טנזיוט עכעלטע סרעמייהנעּפָא רוד יבר זַא

 ענעדישרַאפ ףיוא ץעגרע ןרעוו ןלַאפרַאפ טשינ ןוא דרָאפסקָא ןיא ןעמוקנָא

 -וצ ַא .ה .ד ,רוטקנוינַאק רעתמא ןַא טימ ןָאט וצ רימ ןבָאה ָאד .םינפוא

 טלָאװ ןלעפ לָאז סנייא ןעוו סָאװ ,ןשינעעשעג עכעלטע ןופ ףערטנעמַאז

 -ָאד רעד (1 .הדיבא ןַא לַאפ רעזדנוא ןיא ,הביס ַא ןופרעד ןרעוו טנַאקעג

 -עג רָאנ טָאה רע סָאװ ,שידיי ןיא ץְלַא ןבילקענ טָאה בר רעגָארּפ רעקיז
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 ק ַאב ָא ר .א .א

 ץֵלַא סָאד ןזָאל וצ ןעוועג זיא גנויצַאב עניימעגלַא יד תעב ,ןעניפעג טנָאק

 ןיא טריסערעטניארַאפ ןעוועג טשינ ןענעז ןיז ענייז {פ .ץעווינ ןיא ןייג

 .ןטיהוצּפֶא סָאד טעּפַאװקעג טשינ ךיז ןבָאה ןוא רצוא ןסיורג םעד

 ,קעטָאילביב עסיורג יד טצעזרַאפ ןבָאה ןוא םיכרצנ ןרָאװעג ןענעז ייז (8

 0 א |
4 + 1 , 

 1*/ 2 בי
 איי אב

 1 ו זיו *

 : 5 א וו
 2/'} אי , ׁש/

 (בר רעגָארּפ) רעמײהנעּפָא דוד

 יד ןעמ טָאה ,ןזיילסיוא טנָאקעג טשינ רעכיב יד ןבָאה ייז יו ױזַא (44

 -וטיטסניא יד ןענעז דנַאלשטייד ןיא יװ ױזַא ןוא טריטיציל קעטָאילביב

 -סקֶא רעכייר רעד ןיא ןעמוקעגנָא רעכיב יד ןענעז ,םערָא ןעוועג סעיצ
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 שידיי עירעּפמיא יד

 -יז רעד זיא סָאװ ,קעטָאילביב ןַאילדָאב רעד ןיא ,טעטיסרעווינוא-דרָאפ

 וצ ןוא טיהענּפָא קרַאטש ןרעוו ייז ווו ןוא עּפָארייא ןיא ץַאלּפ רעטסרעכ

 -ַאב ַא ייב בָאה ןייֵלַא ךיא) סרעשרָאפ ןופ טצונעגסיוא טייצ רעקיבלעזרעד

 א .(סמוקינוא -- ןתואיצמהירקי ןופ ןטַאטסָאטָאפ ךס ַא ןעמונעג ךוז

 טָא בילוצ .םיסנ טימ ןעווענ ץְלַא זיא סָאד זַא ,טגָאזענ טלָאװ דיא רעמורפ

 ןוא -- רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןבייהנָא יד ןופ רימ ןסייוו םיסנ יד

 -נוהרָאי ןט-17 ןופ בר ןוויסערגָארּפ םעד ןעקנַאדרַאפ וצ רימ ןבָאה סָאד

 רנַאלגנע ןופ בצמ ןלעיצנַאניפ םעד ,ןיז ענייז ןופ טייקידלזמילש רעד ,טרעד

 ,ןרָאסעּפָארּפ דעדרָאפסקָא יד ןופ טייקידוועעזטייוו יד ןוא דנַאלשטייד יבגל

 .םיבדנמ ןוא ןרַאקעטָאילביב

 רַאפ ןעמענ רימ ןלעוװו ,רעקיסַאלק ענרעדָאמ ערעזדנוא וצ קידנעמוק

 -סיוא רשפא טלָאװ עלעדנעמ .ןעלעדנעמ בייהנֶא םוצ עיצַארטסוליא ןַא

 ןרַאדנעלַאק ןבענסיורַא ןוא ןעגננוצעזרעביא ףיוא ןטייקיאייפ ענייז טצונעג

 ןופ ןרָאװעג טדנעלברַאפ טשינ טלָאװ רע ןעוו ,ןעײרעשַאנ עשינלטב טימ
 טכַאמעגכרוד טשינ טלָאװ ןוא ןילָאװ ןגעוו רעדליב סרערָאנש ?מהרכא

 העיסנ רעננַאלםישדה רעד ףיוא רעלטעב .ַא ןופ ןבעל סָאד

 רע טלָאװ רעכיז .דיוב ַא ןיא דנַאלסודםורד זיב לוּפַאק ןופ

 עשמַאילק יד רעדָא .רעמורק רעד עקשיפ ןייז ןבירשעגנָא טשינ

 ןוא ןויזירּפ רעד יװ סעמַארד ענייז וליפא ביוא ,לרעגניפשטגיװ ןייז רעדָא

 ןטלָאװ עכעלשטנעמ עגיילס סָאד ןוא ,ןעמַארנ ןיא ,לדוי ןייז ןוא עסְקַאט יד

 ,ליכשמ רעשיאערבעה ַא ןרָאװעג רע טלָאװ רעכינ .טירבעגסיוא ךיז ָאי

 ןבָאה ןעגנורעדנַאװ ענייז .רעגייטש רעייז ףיוא םיליכשמ רַאפ טביירש סָאװ

 ןייז ןיא טעברַאענרעביא ךיז טָאה ףָאטש רעד ןוא ףָאטש ןבענעג םיא

 .עיזַאטנַאפ

 רעשידיי רעד טקילנעגוצ טָאה סע ?ןעמכילע-םולש חכמ זיא סָאװ ןוא

 ןופ רעטכָאט ַא טימ טָאהעג הנותח טָאה םכילע-םולש סָאװ רוטַארעטיל

 זיא רעמ ךָאנ ןוא ,רערעל ומכ ןעמוקעגנָא דָארג זיא רע וװ ,זיוה ךייר ַא

 טָאה םכילע םולש סָאװ ,רוטַארעטיל רעזדנוא רַאפ הבוט ַא ןעוועג סָאד

 -ץנַאניפ רעד ןיא ,סעלעטש עקידובכב ענייז וצ ןסַאּפוצ טנָאקעג טשינ ךיז

 ולינא ןוא ,טניוטעג טשינ רע טָאה בר ַא דַאפ ,ןלַאפעגכרוד רע זיא טלעוו

 .ןעגנַאגעג טשינ םיא זיא רָאטקעּפסניא רעדָא טנענַא-סגנורעכיזרַאֿפ ַא יו

 ,רוטַארעטיל טימ ןעמונרַאפ ךיז רע טָאה ,טַאהעג רע טָאה טנַאלַאט סיורג

 ןרעכייר םענופ שינערַאפרעד ליפ ױזַא טָאהעג ןיוש טָאה רע יוװ ױזַא ןוא

 ןוא רחוס רעטיירב ַא יו טריפעג ךיז דוטַארעטיל רעד ןיא רע טָאה ,ןבעל

 ,ןלַאנרושז ןבעגעגסיױרַא טָאה רע .ןשָארנ ןפיוא ןטלַאהעגנייא ןעוועג טשינ זיא

 טגָאזעג ,טציא ,סרעביירש עשידיי ףיֹוא יאוולה סָאװ ,דַארָאנָאה טלָאצעג

 זיא סָאד רעבָא .דוטַארעטיל רעד ןופ לייז ַא ןרָאװעג זיא רע ןוא ,ןרָאװעג

--- 189 --- 



 קַאב ָא ר .א .א

 ךיז רע טָאה ,סעיסעּפָארּפ ןוא תוכאלמ ענעדישרַאפ ענייז ןיא .ץלא טשינ

 רָאנ זַא ,ןטנעדיצניא ליפ ױזַא ןעוועגייב ןוא ןּפיט ליפ ױזַא טימ ןעזעגנָא

 רעבָא זיא סָאד .ןדָאזיּפע טימ ?לש ַאזַא ןבענ טנָאקעג זדנוא טָאה רע

 ןעמכילע םולש ןיא חלצוי-אל רעד זַא ,ןייז ןָאק סע .רקיע רעד טשינ ךָאנ
 ןוא ,טנַאלַאט ןטשטנעבעגיטָאג םעד םיא ןיא טכַארבענסױרַא אקווד טָאה

 רע טָאה ןבעל ןלַאער ןיא ןריפסיוא טנָאקענ טשינ טָאה רע סָאװ סָאד

 -ַאב קנַאדעג ןקיזָאד םעד טָאה קנורט .י .י ,ןוימדה:םלוע ןיא ןפַאשעג

 -נעּפמָאק ןופ עירָאעט סרעלדַא ןופ דוסי ןפיוא רעכיב ייווצ ןיא טעברַא

 ןיא ,אפוג םכילע-םולש ןעוועג ךעלטננייא ןבָאה לָאז ?דנעמ-םחנמ .עיצַאס

 .ןטלַאטשעג ענייז ןופ רענייא

 'הכרכ ַא טגנערב סָאװ ,לַאפוצ ַא עגונב עיצַארטסוליא עטפסעב רעזדנוא

 ותעשב טָאה ןוא ,טַאקָאװדַא ןַא ןעוועג זיא ץרּפ .ץרּפ .9 .י זיא ,ללכ ןרַאפ

 רע טָאה אמתסמ .רעביירש רעשידיי ַא ןרעוו וצ עיציבמַא קיצניװ טַאהעג

 ױצ טקעמשעג ןצרּפ טָאה יאדוא ןוא ,ןטנעילק טימ טעברַא גונעג טָאהעג

 'רעבָא ,קיטקַארּפ רעכייר ַא טימ טַאקָאװדַא רעטסוװַאב ַא ןרעוו ןוא ןנייטש

 רעשיליוּפ ַא ןיא רע זַא טרסמעג ענעלַאק רעשידיי ַא םיא טָאה 1888 ןיא

 טָאה ץרּפ .הנעמ ןוא הנעט ןייק ןפלָאהעג טשינ טָאה'ס ןוא ,טסילַאנָאיצַאנ

 טָאה רעטסינימ-ץיטסוי רעד ןעוו .ןריציטקַארּפ וצ טכער סָאד ןריווועגנָא

 ןרָאװעג זיא רע זַא ,טסוװעג טשינ רעכיז רע טָאה ,הריזנ יד טעמתחעג

 -עג עקַאט זיא ץרּפ .רוטַארעטיל רעשידיי רעד הבוט לעב רעטסערג רעד

 םולש ןיא ךיז טזייוַאב ,רָאי ןקיבלעזמעד .טעברַא ךָאטש א ןָא ןבילב
 -עטיל רעשידיי רעד ןיא עדַאלַאב עטסערג יד קעטָאילביב-סקלָאּפ סמכילע

 א יו ,תונמחר תמחמ ,טלעטשעגננָא ץרּפ טרעוו ךָאנרעד ."שינָאמ , רוטַאר

 עשידיי םורַא עיצידעּפסקע רעשיטסיטַאטס:ךָאלב רעד ןיא שטנעמ-סוזנעצ

 רעבָא ,רעדליב-עזייר יד ךיז ןעמענ ןענַאד ןופ ןוא ,ךעלטעטש ןוא רעּפרעד

 -סקלָאפ ענייז רַאפ לַאירעטַאמ ?סיב שּפיה ַא ןעמוקאב ץרּפ טָאה ָאד ךיוא

 ןופ רעטָאפ רעד ןרָאװעג זיא ץרּפ .תוישעמ עשידיסח ןוא ןעגנולייצרעד

 טרַאּפשעננָא טָאה רע לייוו רָאנ טשינ ,רוטַארעטיל רעשידיי רענרעדָאמ רעד

 -יירש רוד ןצנַאג ַא טעװעדַאהענסיױא טָאה רע ?לייוו רָאנ ,ךיוה ַאזַא וצ

 טלָאװ ןצרּפ ןֵא .רֹוד ןטייוצ םעד וליפא טריריּפסניא טָאה ןוא ,סרעב

 עטנייוצרַאפ-טיירב יד טשינ רעבָא ,רוטַארעטיל עשידיי ?קיטש ַא ןעוועג

 -יליווזייב ַא .טציא ןבָאה רימ סָאװ ,רוטַארעטיל ענעסקָאװעג-טכידעג ןוא

 ךיז לָאז ץרּפ זַא ,ןפלָאהעג ןבָאה רעטסינימ רעגנערטש  ַא ןוא ווריסמ עק

 .רעביירש רעסיורג ַא יו טלעו רעד רַאפ ןקעלּפטנַא

 ,טייצ רעזדנוא זיב רעטייוו םידָאפ םעד ןריפ טנָאקעג ךָאנ טלָאװ ךיא

 -עטיל רעשידיי רעד ןופ גנַאנ ןפיוא טקריוו לאפוצ רעד ױזַא יוװ ןזייוו וצ

 ןלַאװ-םייס יד ןיא ךרוד טשינ טלַאפ יקצולירּפ חנ ןעוו ,?שמל ,טָא ,רוטַאר
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 יד טלָאװ ,רָאי עכעלטע ךָאנ ףיוא טַאטוּפעד ומכ טמַא ןייז ןָא טלַאה ןוא

 ,עינָאלָאליפ יד רָאנ טשינ ןוא ןעוועג רעמירָא ךס ַא עיגָאלַאליפ עשידיי

 ןברָאטשעג זיא רע .רוטלוק רעשידיי רעד ןופ ןטיבעג ערעדנַא ךיוא רָאנ

 -סיוא ןעווענ רע טלָאװ רעבָא ,סיצַאנ יד ןופ החיצר רעד רעטנוא שודק ַא

 -יל עשידיי יד טלָאװ ,טַאקָאװדַא ןוא רעקיטילָאּפ ַא יו ןרָאי יד טבעלעג

 .םיא ןופ טאהעג סָאװ-קיצניױו רוטַארעט

 רעד ןופ סרעיוב יד טימ ןפָארטעג ךיז ןבָאה סָאװ ןלַאפוצ יד רעביא

 טניולעג ךיז טלָאװ רעדנעל ערעדנא ןוא עקירעמַא ןיא רוטלוק רעשידיי

 רקיע םוצ רעבָא ,ןלייצרעד וצ גונעג ָאד זיא'ס ןוא רעדנוזַאב ןביירש וצ

 ליפ ױזַא ךָאנ ןבָאה רימ זַא ,טרפב ,קיטיונ טשינ ןיוש סָאד זיא ריפסיוא

 .ןגעוו-ייב ערעדנַא ףיוא ןרעקַאוצכרוד

 ןזומ רעטעּפש רימ ןלעװ סָאד ןוא -- זיא הרוש עטשרעטנוא יד

 הביס סדיחי םעד ןופ טרעוו ?רוג ןדעװטעי ןיא טעמכ זַא -- ןעקנעדעג

 רעד ,טרעקרַאפ רעדיוו .ללכ ןרַאפ אצוי ?לעוּפ רעקיצנינ ַא .ח .ד ,ףַארט ַא

 עלערוטלוק יד רעטנוא טבָארג טעטירָאומ ַא יב דיחי םענופ גָאטלױוװ

 ,59ב םייב תודוסי
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 עטכישעג רעד ןופ גנַאג ןיא דיחי ןופ לָאר יד

 .א

 רעד ייב ךיז ןטלַאה ןטַאקָאװרַא עשירעננעק ןוא ןרָארוקָארּפ בור סָאד

 רעד סָאװ וצ ןסיוו טשינ לָאז רע זַא ,ױזַא תודע ןַא ןרעהרַאפ ןופ קינכעט

 אישק ַא טימ תודע םעד ייז ןעלמוטעצ ךָאנרעד טשרע ןוא ,טליצ טַאקָאװדַא

 ןיימ ןיא .ערקירּפ רימ זיא רענייטש ַאזַא .עבמָאב ַא יו םיא טפערט סָאװ

 סָאו רעירפַא רענעייל םעד ןגָאזסיױוא ךיא ?יוװ ,שידיי תבוטל רוטַאקָאװדַא

 רעד ןיא לטיּפַאק ןכעלטיא ןופ אדבוע יד זיא סָאװ ןוא ,זיא הנוכ ןיימ

 .שידיי ןופ םויק ןרעביא הרדס רעגנַאל

 "רעירפ ןופ ריפסיוא רעד זיא ןענָאמרעד ךיז טעוװו רענעייל רעד יו

 וַא ,ןענעקסּפוצּפָא טכער ןייק טשינ ןבָאה רימ זַא ,ןעוועג ןעלטיּפַאק עקיד

 תמחמ ,ןשינעעשעג עקיפיואנביוא יד ןופ ,םויק ןייק טשינ טָאה שידיי

 "עג רעד ןיא שינערעקרעביא ןַא ןכַאמ סָאװ ,ןפַארט ןוא תוביס עסיוועג

 ןענעכער ךיז ןעמ זומ לכ םדוק זַא ןוא ,ןעזוצסיוארָאפ טשינ ןענעז עטכיש

 .ןליװסקלָאפ ןטימ ,ןינע רעודנוא ןיא ךעלטנגייא ,ןליוו ןכעלשטנעמ ןטימ

 ןיא לייז ַא ןיא סָאװ ,קנַאדעג רעדנַאנַא וצ ןריפוצ ךיא ?יוו טציא

 ןפיוא ןריטנעירָא רעכיג ךיז ןפרַאד רימ זַא זיא סָאד ןוא ,ןינב רעזדנוא

 טייג עסַאמ יד ;טריפ דיחי רעד .עסַאמ רעסיורג רעד ףיוא יו דיחי ןסיורג

 ,עטכישעג רעד ףיוא קוק רעוויטקעלַאק רעד טשינ ןזיא סָאד .ךָאנ דנילב

 -סינומָאק ןיא סרעדנוזַאב ןוא עשיטסילַאיצַאס ןיא ןעמונעננָא זיא סָאװ

 רימ !עעז טָא .עירָאעט יד רתוס ירמגל זיא קיטקַארּפ יד ווװ ,ןזיירק עשיט

 -ניװ ןבעל םייב ,ןוא ןענינעל ןוא ןסקרַאמ ןעמ טרעטעגרַאפ פ"ר ןיא יו

 -רעהרַאפ טרעוו ןָאטגנישַאװ יו רעמ ךס ַא -- ןענילַאטס ךיוא ,סנטסקיצ

 רעדָא ,ךיירקנַארפ ןיא ןָאעלָאּפַאנ רעדָא ,ןטַאטש עטקינײארַאּפ יד ןיא טכעל

 -יוק ןייק ןכַאמ טשינ דיחי רעד ןָאק יאדווא .עניטנעגרַא ןיא ןיטרַאמ ןַאס

 ,םלוג םלוע ,םינָאניס-םַארג רעד זיא רעבָא ןתמא רעד ןיא ,גייט ןָא שטעל

 'געװ ױזַא טשינ ךיז טדער ָאד םירָאװ .קיטסירעטקַארַאכ ענעפָארטעגוצ ַא
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 טדעוו םייל סָאד :רצויה דיב רמוחכ זיא םלונ ַא סָאװ ,םעד ןגעװ יו לכש

 וּפעלס ןוא ,יילק ,ַאמלַאגַא שיכירג ,םלוג) רעטסיימ ןופ ןליוו ןטיול ןטָאנקענ

 .(לצראוװרוא ןייא ןופ אמתסמ ןענעז

 ינַארפ יד זדנוא טרעוויל ,עסַאמ רעד ןופ עיצקַאער רעד ןופ דליב ַא

 טעטש ײװצ ןופ זשעמ ַא סעסנעקיד סלרַאשט ןוא ,עיצולָאװער עשיזיוצ

 ןוֿפ טייקידוועגלַאפ עדנילב יד טָא סױרַא טגנערב (סיטיס וט ּרװֲא ליעט עו

 ןָאק דיחי רעד .םזירָארעט ןוא טייקכעלקערש רעצנַאג ריא ןיא עסַאמ רעד

 -פיֹוא טָאה סָאװ ,רעטעּפ ךַאנָאמ רערעטצניפ רעד יװ טָא ,דנילב ןייז ךיוא

 ןופ חכיביירט רעד טמוק דיחי םייב רעבָא ,ןגוצציירק עקיטולב יד טרידעג

 .טרעקרַאפ סָאד זיא עסַאמ רעד ייב ;קינייװעניא

 .ב

 ןטייצ ענעדישרַאפ ןופ סעיצַארטסוליא עכעלטע זיולב ןַא ןיימ ךיא

 רעטעּפש ליװ ךיא סָאװ ,קנַאדעג םעד ןקיטפערקַאב וצ גונעג ןייז ןלעוו

 .שידיי ענונב עזעט ןיימ רַאפ ןצונסיוא

 -ביא ןגנוי םעד ןופ טלַאטשעג יד ךיז טזייווַאב םוטרעטלַא ןטייוו ןיא

 רעכעלטסירק רעד רַאפ 1400 םורַא םירצמ ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ןָאטַאנ

 ריורפ סָאװ סרעקירָאטסיה יד טיול ,ךעלטננייא ,ןדיורפ טיול .גנונעכערטייצ

 ןבָאה רעטעּפש רָאי 180 םורַא טימ ,ונבר השמ לָאז ,ךמוס ייז ףיוא ךיז זיא

 תמאב טָאה ןָאטַאנכיא יצ .טָאג ןייא ןיא ןביולג םעד םיא ןופ ןעמונעג

 רעד טָא זַא ,דעכיז זיא ךַאז ןייא ,טשינ רעדָא םזיאעטַאנָאמ םעד ןפַאשעג

 ,ועינילער ייס ,לערוטלוק ייס םירצמ ץנַאנ טשרעדנַאעגרעביא טָאה שטנעמ

 ןומע טָאג ןופ םינהכ יד ןבָאה ,טיוט ןייז ךָאנ םגה ,ךעלטפַאשלעזעג ייס

 טָאה קירוצ גנַאל טשינ זיב ןוא ,שינעכעדעג ןייז ןעיינערָאקסױא טריכורּפ

 ינעשז רעטשרע רעד זיא ןַאטַאנכיא .טסוװעג טשינ םיא ןוֿפ עקַאט ןעמ

 .עטכישעג רעד ןיא

 וליפא .ןטקַאפ יד ןבענוצנא קיטיונ טשינ רעכיז ןיא ונבר השמ ןופ

 דַאב וצ ףױא ַאד גונעג ןלַא ךָאנ זיא ןריטנַאקסיד ךס ַא ןלָאז רימ ןעוו

 .םוטנדיא סָאד ןפַאשעג טָאה רע זַא ,ןזייוו

 ַא ןעוועג רעכיג זיא רע ןוא ,רעקיצניוװ ךס ַא רימ ןסייוו ןסוזעי ןגעוו

 ,ןגָאז ןעמ ןָאק ,םוסרַאט ןופ לואש ,דיחי רעד -עבָא ,רעוט ַא יװ רעמיורט

 טימ שטנעמ א ןעוועג ןזיא סָאד .םוטנטסירק םוצ טלעוו יד טרעקַאב טָאה

 םענרעזייא ןַא טימ טרוגעגנָא ןוא ,עקילַאפ ןייז ףיוא טקוקענ טשינ ,עיגרענע

 סייוו טַאהעג טציא ןטלָאװ רעיײּפָאריײא יד עיגילער ןימ א רַאפ סָאװ .ןליוו

 סעּפורג עקילָאמַא יד ןטלָאװ סולואּפ-לואש טשינ ןעוו רעבָא ,טשינ ךיא

 .סרעלבירג רַאפ זָאירוק ַא זיולב טציא ןעוועג ןטסירק

 ןגעקטנַא תומחלמ ענייז ןיא ?לזמ ַאזַא טַאהעג טשינ טָאה לַאבינַאה
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 קָאב ָא ר .א .ט

 טָאה ךָאד רעבָא ,ןובשח םענענייא ןייז ףיוא טריפעגנָא טָאה רע סָאװ ,םיור

 טָאה סָאװ קלאפ ַא טרעדורעגפיוא ,עסַאר רעדמערפ ַא ןופ ןצנַאגניא ,רע

 -עז ,ןסיורג םעד ,דערפלַא ןופ ןעוטפיוא יד .טלעוו רעד רעביא טשרעהעג

 .ןשטנעמ ןטעדליבעג ןדעי טנַאקַאב רעקינייוװ-דעמ ןענ

 ןוא ןליו ןופ רעגערט ַא יו דיחי ןופ טדערעג ָאד טרעוו ,952 ךרדב

 סָאװ ,חוכ ַא ןייַלַא חומס רעד זיא רעבָא לָאמַא .םישעמ ןופ דעריפסיוא

 רעיּפ יו ליּפשייב ןרעסעב ןייק ןבָאה טשינ ףרַאד עפ .םישעמ טגנערב

 סאו ,טדעדנוהרָאי ןט-12 ןוא ןט-11 ןופ ףשכפ רעקיטסייג רעד ,רַאלעבַא

 רע סָאװ ןוא עטכישעג רעד ןיא ןַאמָאר ןטסרעטיב םעד טבעלעגכרוד טָאה

 רעכעלקילנמוא ןַא ןופ ןלָאבמיס יד ןרָאװעג ןענעז זיאַאלע יורפ ןייז טימ

 .ןטייצ עלַא רַאּפ עכיל

 טכענקלַאטש ענייז טקישעג טָאה רעטעפ סעזיאָאלע יו םעדכָאנ ,רַאלעבַא

 טָאה ,עידעגַארט רעד ךָאנ ךיז וצ ןעמוקעג זיא רע ןוא ,ןייז וצ סרסמ םיא

 .טשינ םיא ןָאק רענייק ווו ,שינעטסיוו ַא ןיא ןפיולטנַא טריבורּפ

 -מורַא ןַאּפמַאש ןופ טנגעג רעד ןיא לָאט ןימ ַאזַא ןענופעג טָאה רע

 ,םינלזג ןטלַאהַאברַאפ ןטרָאד ךיז ןנעלפ לָאמַא .דלַאװ ַא ןופ טלגנירעג

 ןפיימ רעקילדנעצ ףיוא .ןעשזדארב רדסכ ןטרָאד ןגעלפ םירזח עדליוו ןוא

 ךַאנָאמ ַא ךָאנ טימ רַאלעבַא ןוא ,ןשטנעמ ןייק ןעזעגנָא טשינ ןעפ טאה

 רעבָא ,החונמ ןיא טכעלעג ןבָאה ייז ווו ,עקדוב ַא טיובעגסיוא ךיז ןבָאה

 ןיק טשינ ןעוװעג ןיא רַאלעבַא ןוא ,טזומעג טראפ ךָאד ןעמ טָאה ןסע

 ןייז וצ ןעמוקנָא טוומעג רע טָאה ,רעטעברא-דרע ןייק טשינ ןוא רעגעי

 -רַאפ ןייק ןעװעג טשינ רע ןיא טציא סָאװ טשינ רעמ ,עיסעּפָארּפ רעטלַא

 ,טלעוו רעד ןיא טעטיזרעווינוא רעטסערג רעד ןופ רָאסעּפָארּפ רעטרעטעג

 ,אורט ,לעטעטש ןטסטנָאנ םעד ןופ רעדניק טימ רערעל רעטושּפ ַא רָאנ

 זיא ןכיג ןיא רָאג רעבָא ,טבעלענ טלָאמעי ךָאנ ןבָאה רעדניק סי"שר ווו

 ןוא ,ןטרָאד ךיז טניפעג רַאלעבַא זַא ,הביבס רעד ןיא ןרָאװעג ריווועג ןעמ

 ד ןיא ךָאנרעד ,רעקילדנעצ יד ןיא טייל עגנוי ןָאטעג זָאל ַא ךיז ןבָאה סע

 -קַאװרַאפ יד ןוא ,ןעמייה עמעװקַאב ןופ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,רעטדעדנוה

 טָאה שינעטסיוו יד ,סעקשזעטס טימ ןטָארטעגסיױא ןרָאװעג זיא דרע ענעס

 סע ןוא ןעמָארק טנפעעג ךיז ןבָאה סע ,ץיַאלּפ-דירי ַא יו ןעזסיוא ןעמונעג

 רעד סָאװ ,םעד קנַאד ַא סָאד ןוא -- ?טעטש ַא ןרעװו ןביוהעגנָא טָאה

 .ןענופעג ןטרָאד ךיז טָאה ןרַאלעבַא ןופ טסייג רעקיצילב

 ר

 ןט311 םוצ יו קירק טייו יוזַא ןייג טשינ רשפא ןפרַאד רימ רעבָא

 ,שטיווַאבויל ,ענלַאט ןופ ןרעה קירק ןרָאי טימ געלפ ךיא ןעוו .טרעדנוהראי

 יו עדוי ימ ןעניימ ךיא נעלפ ,עלַאיב ,רעג ,םָאדַאר ,וװָאשַאמָאט ,זדנַאס

 רעשידיי רעד ןיא ןעמענ יד טעז עמ ,שטייטס :ןענעז טעטש עכלעזַא סיורג

 -עז סָאד זַא ןלַאפעננייא טשינ רימ זיא סע .רעדיוו ןֹוא רעבָא ,רוטַארעטיל
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 עשידיסה יד בילוצ טסווװאב ןרָאװעג ןענעז סָאװ רעפרעד ךעלטננייא ןענ

 .םייה-ץפח ַא רעדָא םייבר

 ֹּפ

8. 

 ןכיילנרַאפ ןכַאמ רימ ןעוו .ןינע רעזדנוא וצ רעטנענ ןעמוקוצ רימָאל

 ןייא ןופ ןעגנוכיירנרעד יד ןשיווצ ,ןרעדנַא ןַא ןוא וטפיוא ןייא ןשיווצ

 רעד סָאװ ,סאד טָא ןעזראפ טשינ רימ ןרָאט ,רערעדנַא ןַא יבג? רוטלוק

 טשינ ידכ ,עגנערבנײרַא אבהל ףיױוט ןָאק ןוא ,טכַארכעגנײרַא טָאה דיחי

 / .ןבַאז ערעדנוזַאב ייוצ ןטסעס וצ

 .טייפ ַא טנעיילעג לָאמַא ךיא בָאה גניטייצ רעכעלנעט רעשידיי ַא ןיא

 ןוא םזילַארעביל ריא רַאפ טעטיזרעווינוא-ליעי טביולעג טָאה סָאװ ,?קיטרַא

 טנידרַאפ ליעי טָאה סָאװרַאפ .עיצקַאער ריא רַאפ דרַאװרַאה טרפומענסיוא

 -עגסיורַא ןענעז לַאנרושז ןקיטרָאד ַא ןיא סָאו םעד כילוצ ?םיחבש יד

 טמוקעג טָאה סָאװרַאפ ןוא ,ןעקנַאדעג עטנַארעלָאט רַאּפ ַא ןרָאװעג טגָאז

 -עג ןבָאה ,ןטנעדוטס ,סרעפיטש רֶאַּפ ַא ?ייוו ?דייר-ףָארטש יד דרַאװרַאה

 -וטס-רעגענ טניווװעג ןבָאה סע וו ,זיוה ַא םעל םלצ םענרעצליה ַא טנערב

 ןופ המכסה רעד טימ טריפעגסיוא .ןעוועג טלָאװ סָאד יו טקנוּפ ,ןטנעד

 ןעד זיא סָאװ ,ךעלטנגייא ?ָאד ןיא הוושה-דצ ַא רַאפ סָאװ .דרַאװרַאה

 -רַאה זַא ןענעייל ןוא ןרעה רימ ?עיצוטיטסניא עדעי טעמכ ןוא ,דרַאװרַאה

 טמוק ןלַאפ בור סָאד ןיא .טגָאזעג טָאה דרַאװרַאה ,ןטעבראפ טָאה דרַאוװ

 ,םידיחי ערעדנַא ףיוא העּפשה לקיטש ַא טָאה סָאו ,דיחי ַא ןופ ןילַא

 טכַאמעג טרעוו רעדָא רָאסעּפָארּפ ַא ןטעברַאפ טרעוו יױזַא ןוא ,ערעכַאוװש

 .יֹונש ַא
 זַא םניימ רע .טשינ סע טייטשרַאֿפ שטנעמ רעכעלטינשכרוד רעד

 -טימ-עיסימָאק רעדָא ,ןרָאטַאנעס רעדָא ,ןרָאסעּפָארּפ עֶלַא זיא גנולצולּפ

 ביוא זַא ,ךיוא רע טניימ ױזַא .קנַאדעג ַאזַא ןוא ַאזַא ןלאפעננייא רעדילג

 ןכעלרעניא םעד בילוצ סָאד ןזיא ,ךַארּפש-הכולמ ַא טציא זיא שיאערבעה

 טימ ןָאט וצ רימ ןבָאה ָאד זַא ,ןייא טשינ טעז רע .שיאערבעה ןופ הוכ

 ןליו םענרעזייא םעד ךרוד סנטשרע ןעמוקעג זיא קסָאװ ,רוטקנוינַאק ַא

 טמענ .תונברק עסיורג טרעדָאפעג טָאה סָאװ ןוא ןשטנעמ רָאֹּפ ַא ןופ

 םילוזלז ײלרעלַא ןענַאטשעגסױא ןיא סָאװ ,יאנק םעד ,ןהדוהי-ןב קעוװַא

 קעװַא טמענ ,ןושל טדערעג ַא יװ שיאערבעה ןבעלוצפיוא ידכ תופידר ןוא

 ןשיטילַאּפ ַא םזינויצ ןשיטנַאמָאר םענופ טכַאמעג טָאה סָאװ ןעלצרעה

 זיולב טדערעג קַאמשעג ןעמ טלָאװ לארשי ןקיטציא םעניא -- ןוא ,ןיג

 -עג רשפא ךיז ןטלָאװ טלעוו רעצנַאג רעד ןיא ןוא ,שיבַארַא ןוא שילגנע
 .ךַארּפש רעקיזָאד דעד וצ ענעבעגעגרעביא ןשטנעמ טרעדנוה עכעלטע ןענופ

 סָאװ ,לביטש ףסוי-םהרבא ןייק ןעוועג טשינ טלָאװ סע ביוא ,רעמכָאנ
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 ק אב ָא 7 .א .א

 טלָאװ ,רעלָאד ןָאילימ ייווצ םורַא ,טגָאז עמ יוװ ,םעד ןיא טקָארבעגנײרַא טָאה

 םיוק ךיז טלָאװ סע זַא ,רעגָאמ ױזַא ןעוועג רוטַארעטיל עשיאערבעה עיינ יד

 יו ,לביטש א ןוא הדוהיזןב ַא טָאה שידיי ןעוו ,ָא .ןופרעד ןדער טניולעג

 חכמ ןיא סָאװ ןוא ?ןעזעגסיוא טציא רוטַארעטיל רעזדנוא טלָאװ שרעדנַא

 סע יו ,טברַאטש עסערּפ עשידיי יד יו רדסכ ןרעה רימ ?עסערּפ רעד

 רָאג ןענָאמרעד סרעביירש ןוא סרעגָאז יד ןוא ,ןעננוטייצ וצ ךיז ןכַאמ

 רעד יו טקנוּפ טָא ,ןכאזקורד ענונב ענַאל רעלעיצנַאניפ רעד ןגעוו טשינ

 .טריטסיסקע טשינרָאג טלָאװ רָאטקַאפ רעקיזָאד

 .ןטקַאפ רֶאּפ ַא אמגודל ןעננערב ָאד ?יוװ ךיא

 -ייד ַא ,ןיקוויר זַא ןרַאומעמ ענייז ןיא זדנוא טלייצרעד ץכ ןויצ ןכ

 ךיז טָאה סָאװ ,ןמזה ןיא ?בור טנזיוט 62 טנײײלעגנירַא טָאה רחוס רעכ

 .ןכַאמרַאפ טזומעג ףוס ?לכ ףוס ,ןעננוטייצ עשיאערבעה עקידרעירפ יד יו

 .רעמ טשינ טנובשח רע ןוא ,טנזיוט 63 טנעייל רענעייל רעכעלנייוועג רעד

 -יוו .קירק ראי 80 עגרַאק טימ ןעוועג זיא סָאד זַא ןסעגרַאפ טשינ רימָאל

 (זדנוא טלייצרעד ץכ יוװ) ענעדלָאג טנזיוט 63 ןעוועג טרעוו טלָאװ ליפ

 .טושּפ ןינַאנ ןענעבערסיוא סָאד רימָאל ?ךַאפ-רעקורד ןיא טציא ?בור

 -רַאפ טייצ רענעי ןיא טָאה ,לשמל רעצעז ַא ,רעטעברַא-קורד ַא ביוא

 טמענ ?יפיוו .ךס א ןעוועג סָאד זיא ,גָאטסטעברַא ןַא רַאפ ?בור ייווצ טניד

 נָאטסטעברַא רעד זַא ךיז טכוד ?ננוטייצ רעכעלנעט ַא ןיא רעצעז ַא טציא

 וזַא ביוא .רעמ ךָאנ ןהעשרעביא טימ ןוא רעלָאט 22 םורַא טפערטַאב

 סטָאג ףיוא טגײלעגנײרדַא טָאה ןיקוויר סָאװ לבור טנזיוט 63 יד ןעמ ףרַאד

 טנזיוט 780 ןופ ןליאמיק ַא טסייה סָאד -- 12 שטָאכ ףיוא ןעלפכ טָארַאב

 טגייל סָאװ ,ןיקוויר א טנייה ןבָאה רימ ןעוו רָאפ ךיז טלעטש טציא .רעלָאט

 רעד טלָאװ יצ .גנוטייצ רעשידיי ַא ןיא רעלָאט ןָאילימ ?טרעפ-יירד ןיירַא

 ןעמ טלָאװ טלעג ןקיזָאד םעד טימ ?ןיינרעטנוא טפרַאדַאב לַאגרושז-ןגרָאמ

 בור סָאד ןוא ,ןלַאנרושז ןוא רעטעלב ערעדנַא ךס ַא ןציטש טנָאקעג

 -עג ןטְלָאװ רעטנוא טייג שידיי זַא טדערעגנייא טָאה עמ סָאװ ,סרענעייל

 .תמא ןייז וצ ןופ טייוו זיא סָאד זַא ,ןעז

 סאו ,ןכ יוו .ןכיילגרַאפ ערעזדנוא ענונב ץְלַא טשינ ךָאנ ןיא סָאד

 ןיא ,זדנוא טלייצרעד ןמוה ןופ רָאטקַאדער ןוא רעדנירג רעד ןעוועג זיא

 זיא טײהרַאװ יד ןעװו .8000 םורַא ןעוועג רענייז שואריט רעטפערנ רעד

 סירָאמ) גָאט ןופ סָאבעלַאב םעד טיול יז טָאה ,1919 ןיא ןעגנַאנטנרעטנוא

 .ה .ד 98,000 םורַא ןופ שזַאריט ַא טַאהעג (1984 ,58 .צעד גָאט ,גרעבנייוו
 רעד ןעו .טייצ רעטסעב רעד ןיא ,ןמזה ןופ ליפ יױזַא לָאס ריפ רעביא

 ךיא טיול ,זיא ,גָאט ןטימ ןצלעמשרַאפ טזומעג ךיז טָאה לַאגרושז"גרָאמ

 -נוה סױרַא ןעייג סע .טנזיוט 80 ייב ןעוועג שזַאריט רעד ,טנעיילעג בָאה

 -נַא ,שוַאריט ןרענעלק ךס ַא טימ שילגנע ןיא ןעננוטייצ עכעלנעט דעטרעד

 דעד ןזַא ,זיא הרוש עטשרעטנוא יד .10.000 יוו ךָאנ רעקיצניוװ טימס ערעד
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 שידיי עירע פמיא יד

 ןךופ טשינ סייוו ,יױזַא יו טשינ טגערפ ,"ןעגנַאגעגרעטנוא , רָאנ טרעה םלוע

 םוצ טמסוק ןוא ,תוביס יד ןיא ןיירַא טשינ ךיז טכַארט ,ןכיילגרַאפ ןייק

 .רעטנוא טייג שידיי זַא ,לכה-ךס ןטסיוו

 "יחי עכלעזַא עגונב דייר וצ ןעמוקעג -- בנא-ךרדב זיא סָאד רעבָא

 לביטש ןוא ןיקוויר ,ןבעל ןייז טניילעגנירַא טָאה סָאװ י,הדוהי-ןב יו םיד

 ןרעכיײרַאב ןוא ןבעלוצפיוא ידכ ןגעמרַאפ רעייז טנײלעגנײרַא ןבָאה סָאװ

 עשידיא סָאד זַא ךיז טָאה טכודעגסיוא ןוא ,םידיחי ץְלַא --- שיאערבעה

 .שידיי ןֹופ קעװַא טייג ןוא ךיז טריזיאערבעה קלָאפ

 סָאװרַאֿפ ,טשינ ביוא ןוא ,שידיי ןיא םידיחי עכלעזַא רימ ןכָאה יצ

 -- שידיי רַאפ ןָאט םידיחי עכעלגעמרַאפ-טשינ ןענָאק סָאװ ןוא ,טשינ

 רעד סָאװ, ?טיּפַאק רעדנוזַאב ַא ןיא ןרעוו טדערעגמורַא ןזומ טעװ סָאד

 סָאװ ןָאט קוק ַא ריִמָאל ?ייורעד רעבָא ,"שידיי רַאפ ןָאטּפיױא ןָאק דיחי

 ,םידיחי עסיוועג ןעקנַאדרַאפ וצ טָאה רוטלוק עשידיי יד
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 רוטלוק עשידיי יד טיובעג ןבָאה םידיחי

 רעד עלָאר ַא רַאפ סָאװ ןעזעג רימ ןבָאה ?טיּפַאק ןקידדעירפ ןיא

 "וריא רענײמעגלַא רעד ןיא ןוא עטכישעג רעד ןיא טליּפשעג טָאה דיחי

 וצ טָאה רוטלֹוק עשידיי יד סָאװ ןָאט קוק ַא -ימָאל טציא .,רוטלוק רעש

 .םידיחי ןעקנַאדרַאפ

 ?דיחי ןפיוא ּפֶא ךיז ךיא לעטש סָאוורַאפ

 וצ רעירפַא רענעייל םעד ןלייצרעד וצ םַאדגָארּפ ןיימ טימ םכסהב

 ןגָאלשוצּפָא זיא הנווכ ןיימ זַא ,ןרעלקרעד ָאד ךיא ?יוװ ,ליצ ךיא סָאװ

 ןייז טשרמולכ סע ןפרַאד סָאװ ,סעיצַאזינַאגדָא ןוא ןלָאצ ןגעוו תונעט יד

 םידיחי עכעלטע ךיז ןזייווַאב סע ,םויק רעזדנוא ןופ רעטעמָאדַאב רעד

 ירַאֿפ יז ןענַאק -- ןליוו ןוא ,עיגרענע טימ ,עיזיוו טימ ןטרָאד ןוא ָאד

 .רוטלוק עשידיי יד הנוכמה ,קירב רעקידנעגנעה רעד ןופ ןטייק יד ןפרַאוװ

 -ַאמ עקיניזטסוװַאב ַא ןסקַאװסיוא טעװ סע ןוא ,םידיחי יד רימ טיג

 ןעיידיא טימ סעיצידַארט ןופ ?םידיחי יד ךיז ןעמענ ןענַאװ ןופ ןוא .עס

 .אבהל ףױא טדנעוועג ןעיידיא ןוא רבע ןפיוא טיובעג סעיצידַארט ---

 "וד ענעגנַאגרַאפ ןופ טּפָא ,םידיחי ערעדנַא ןופ טריריּפסניא ןרעוו םידיהי

 "מעט רעייז טימ תוכיישב ,ןדנעטשמוא יד ןופ טקריװַאב ןרעוו ןוא ,תור

 ןקידרעייפ-םַאלפ ַא רַאפ ןכַאמ םענייא ןענָאק תורצ עשידיא .טנעמַארעּפ

 ָאד ליוו ךיא .טימעסיטנַא ןקידפרוטמ ַא רַאפ ןטייווצ ַא ןוא ,טסילַאנַאיצַאנ

 זיא סָאװ םירָאװ ,ץַאלּפ ןיא קחוד תמהמ ,סעיצַארטסוליא יד ןּפיה-עביא

 רימ ןזומ -- רוטַאדעטיל רעשידיי רעד --- ןינע ןשיפיצעּפס רעזדנוא עגונ

 ,החנה יד ןקיטסעפַאב וצ ידכ סעיצַארטסוליא ךס  ַא רָאג ןבעגנָא אקווד

 קנופ ןלערוטלוק ןטימ ןדנוצעננָא ןענעז סָאװ םידיחי רימ ןבָאה םיוק זַא

 רעצנַאג רער ןיא ןבעגניירַא ןוא תושבייתומצע יד ןבעלַאב ןיוש ייז ןלעוו

 .םייח-חור ַא רעפכָאמטַא

2 

 לא

 "ייוצ ןַארַאפ ןענעז סע זַא ,ןבָאה ןעניז ןיא רעבָא ריפ ןפרַאד תיטיאד
 | -י ן ק 1
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 טידיי עירעפמיא ירד

 ,רובכ טגנערב סע ןוא ךיז רַאפ ןעוט סָאװ עכלעזַא -- םידיחי ןּפיט יילרע

 לֶכ נ רסומ ךיז ןענעז ,רעדיוו ,ערעדנַא .ללכ םעד ,ףוס ?כ ףוס

 רימת טשינ טייו שטָאכ ,לָאמטּפָא ךָאד ןוא ,ייז ןכעגרַאפ ךיז ןָא ןוא

 .רכש רעשילַארָאמ רעד ,סנטפקיצניוװ ,ןָא ייז טמוק

 ,ןַאמסטַאטש רעדעי .ךס ַא רעייז ָאד ןענעז ןימ ןטשרע םעד ןופ

 ןבָאה סרעביירש ,סרעלטסניק עטסרעמ יד ןוא ,טסילַאירטסודניא רעדעי

 היכז ַא סָאד ןזיא ,טמירַאב ןרעוו ייז ןעוו ןוא ,סעיציבמַא ענעגייא ןיולב

 ַאֹוַא ןיא ןימ ןטייוצ םעד ןופ .ןרעהעג ייז רעכלעוו וצ עּפורג רעד רַאפ

 ַא ןביילב ןופ ןעוועג שאימ טעמב ךיז טָאה סָאװ ,רעצטייווש טרעבלַא יו

 ןופ רעטייפ ןפיוא רעכעה ןנייטש ןופ ןיוש טסעומש רעוו ,טייקטמירַאב

 עטסכעה יד טכיידגרעד ןברק ןסיורג ןייז 2ילוצ עקַאט טָאה סָאװ ןוא ,םור

 רעקיטציא רעד ,בגא ,סָאװ ,לטיט רעד ןוא ,גנונעקרעדנָא-טלעוו ןופ הנרדמ

 ליבי רעצטײװש טרעבלא םעניא ,1944 ןיא ןבענעג םיא טָאה רעכיירש

 -נָא רעטעּפש ןיא טייצ רעזדנוא ןופ "טייקכעלנעזרעּפ עטסערג יד, -- ךוב

 יד טָאה טלָאמעד םגה ,טלעװ רעשירעביירש דעד ןיא ןרָאװעג ןעמונעג

 "ויצַאב םענופ ןובשח ןפיוא ,יירעצעביק ?קיכַא ןפורעגסיורַא גנונעכייצַאב

 | .רענעכ

 טיירגיקנַאד ,ךיז טײטשרַאפ ,רימ ןענעז דוטלוק רעשידיי רעזדנוא ןיא

 בָאה סָאװ ,סעשַא ןוא סעלעדנעמ יד וליפא ,סרעּפַאש-םידיחי םינימ עדייב

 רעד ןַא ,ןגָאז םשינ ןָאק עמ .טעװענַאלּפעג ןבָאה ייז יו רעפעב טיובעג

 זַא ,ךָאד טהנעט ׁשַא וליפא םירָאװ ,ןעגנַאנעגנָא טשינ רָאג ייז זיא 52

 ןטכירק יד ןרעטנענרעד טלָאװעג רע טָאה ןענַאמָאר עכעלטפירק ענייז ךרוד

 טָאה סָאװ ,ןץרּפ ןימ םעד ןופ טשינ ךָאד ןיא סע רעכָא -- ןדיי יד וצ

 טייצ רועיש ַא ןָא ןבעגענּפָא טָאה ןוא ,?לכ םעד טַאהעג ןעניזניא רדסכ

 ךיוא טָאה סָאװ םכילע-םולש יוװ וליפא רעדָא ,רוטלוק רעשידיי רעד ראפ

 -שרַאפ טימ ייס ,ןלַאנרושז ענייז טימ ייס ,5לכ ןרַאפ הליחתכל טיובעג

 .ןטסָאק טזָאלעג ךיז טָאה רע סָאװ תואצוה ןוא ןעגנואימַאב ענעד

 רעד וצ טרעהעג רענייא יצ ןענעקסּפ וצ רעווש זיא ןלַאפ ךס ַא ןיא

 ַא ןעוועג יאדווא זיא ןַאהַאק ,בא .רערעדנַא רעד וצ יצ התיכ רעטשרע

 "עג ךיז טָאה סע .עסערּפ רעשידיי ַא ןופ גנופַאש רעד ןיא חוכ רעסיורג

 ןִא ןעוועג וויטָאמ ןייז זיא יצ רעבָא ,עיגרענע ךס ַא ,ןליוו ךס ַא טרעדָאפ

 םויק םוצ שרעדנַא ןגױצַאב ךיז רע טלָאװ ,ָאי ביוא ?רעלערוטלוק טכע

 .ךַארּפש רעשידיי רעד וצ ,ןלוש עשידיי יד וצ ,שיריי

 .ןויטָאמ יד ןלעטשוצטסעפ םוטעמוא קיטיונ טשינ רעבָא ןיא סע
 וצ ןיהבמ זיא גונעג ?תובבל-ןחוב ַא ןייז וצ רעטנוא ןעד ךיז טמענ רעוו
 םידיחי זַא ןוא ,סרעּפַאש-םידיחי ןסַאלק ייווצ ןַארַאפ ןענעז סע זַא ,ןייז

 .סעיצַאזינַאגרָא יו רעמס טּפָא ןוא ,טניימ עֶמ יו רעמ ךס ַא ףיוא ןעוט

 -עד ?דיחי רעד טשינ ביוא ,סעיצַאזינַאנרַא יד ןעד טפַאש דעוװ ,רעמכַאנ
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 קא בָא ר .א .א

 -ַאֹּפ ענעמוקעגפיוא יד ןופ ט'לבנ'אב ךיוא לָאמַא ,ןסעגרַאפ טרעוו דיחי

 ןופ ןליצ עקידהליחתכל יד ןטייב ןוא ,עדנַארנ יד ןריפ סָאװ ןטנַאקיטיל

 רעד ןֹופ ענישזורּפסיגעװַאב יד ןעוועג ןיא סָאוו ,עיידיא רעצנַאג רעד

 .עיצַאזינַאנרַא

 -יחי ערעדנַא רָאנ עּפורג ןייק ןקריווַאב טשינ דיחי ַא ןָאק לז:מלייט

 .םידֲאֹפ םעד ךישממ ןענעז ןוא טעברַא ןייז ןופ לעּפתנ ןרעוו סָאװ ,םיד

 ."סרעטקַארַאכ ערערגַא טפַאש רעטקַארַאכ ַא, טגָאזעג עטעג טָאה יו

 ןט-20 רעזרנוא ןופ ד ,רוד םענעגייא רעזדנוא ןופ ןבייהנָא ריִמָאל

 'וטפיוא ןייז טלָאװ עיזעצפ ןבירשעג זיולב טלָאװ שָאוהי ןעוו .טרעדנווזרָאי

 ןעניד טנַאקעג טשינ ודנוא טלָאװ רע רעבָא ,דיחי ַא רַאפ גונעג ןעיועג

 -איך"נת יד ןעוועג ןיא טעברַא עסיורג תמא ןייז .עיצַארטסוליא ןַא רַאפ

 ןצעזוצרעביא ,רעטשרע רעד ןעװעג טשינ ךעלריטַאנ זיא רע .גנוצעזרעב

 ןבָאה ןזיוהנעצטיוו ןוא ןײלב .שידיי ףיוא רוטַארעטיל עטסטלע רעזדנוא

 -עַּפָארייא ןפיוא טכַאמעג סע טָאה רע רעבָא ,םיא רַאפ ןָאטעג ןיוש סָאד

 'ךיז יא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד יא רע טָאה .רעגייטש ןשירעשרַאפ-שיא

 ,טנעּמונָאכ א טלעטשעג

 ןוא םידיסח עיירטעג טפיוקעגנייא שאוהי ךיז טָאה ןיילַא םעד בילוצ

 -יירש ןייק טשינ ךַאפ ןופ ןיא סָאװ ,ץיוועקטיוו ישטרעב ,ייז ןופ רענייא

 רוטַארעטיל עשידיי יד ןעועג הכזמ טָאה ,-עשרָאפ ןייק טשינ ןוא רעב

 .עיפַארגָאילביבי-שַָאוהי ַא -- ונימב דח ַא ?ייוורעד זיא סָאװ ,ךוב ַא טימ

 רֶָאי עכעלטע טרעדָאפעג ךיז טָאה סע סָאװ ףיוא ,ןטייז 400 רעביא ןופ

 "יב עקידרעטסומ עקיזָאד יד רעבָא ,ןקעטָאילביב ןיא טעברַא עקידרדסכ

 רעגַאװש סרבחמ םעד ןעװו טקורדעג טשינ ןבילבעגנ טלָאוװ עיפַאדנַאילב

 טשינ טלָאװ ,סעשִאוהי דיסח רעיירטעג ַאזַא טקנוּפ זיא סָאװ ,ןהכ 'דערפלַא

 ןָאט וצ ךס ַא טַָאהעג ךיוא טָאה רע זַא תועמשמ ,עבַאנפיוא יד טריסנַאניפ

 -נדירפוצ טינ ךיז טָאה ןייוװעקטיװ .גנוצעז-עביא-ך"נת יד ןבעגסיורַא ןטימ

 -ע ןיא ,199/ זיב ןגיוצעג זיא סָאװ ,עיּפַארנַאייביב רעד טימ טלעטשעג

 ןעגנונעכייצרַאפ יד ןייז וצ םילשמ ידכ ,דנַאב ןטייווצ ןפיוא טציא טעברַא

 .ןשֶאֹוהי ןופ עיפַארנָאיב ַא טיס ןקידנערַאפ עקַאט ןוא

 ,ןפורפיוא ןָא ,סעיצַאזינַאנרָא ןָא םידיחי ןָאטעג ןבָאה ץלַא סָאד טָא

 ןיב ןעמונעג טלָאװ סע גנַאל יװ סייוו רעוו ,סרעטיימורט ןוא סגניטימ ןָא

 ןופ ?ליה רעד ףיוא ןזיװעגנָא זיא סע ןעװ ,טכיל סָאד טעזרעד ךוב ַאזַא

 ?עיצַאזינַאגרָא ןַא
 :עיפַארגָאילביב ןעזייר ַא טזָאלעגסױרַא רָאי סקיטנייה טָאה יקצולס .ש

 י"ָאישטנַא ןוא ןליו טימ דיחי רעד זַא ,רבדל היאר ַא רעדיוו זיא סָאװ

 ,רעדנווו ןָאטּפיױוא ןָאק טייקנס

 ָאטסײנ ןיא סע סָאװ ,ץיוועקטיוו ךיז טנָאלקַאב ווירב ןרעגנעל ַא ןיא

 ךָאנ ַא זַא טשינ סייו רע םינּפא .עיפַארגָאילכביב-ןרּפ עכעלריפסיוא ַאזַא

4 
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 שידיי עירע 9פמיא יר

 6 ךיז טכוד ,רי בתכ ןיא -- ךיז טניפעג עיפַארגָאילכיביץרּפ ערעסערג

 רעד רעבָא טלעפ סע .ןירושי םיפעי ןופ טעברַא יד ,ןשינעכייציַאפ 0

 ןעוועג ןבָאה לָאז סָאװ ,רעגאווש רטכעלנעמרַאפ רעדָא ,רעטעפ רעכייר

 ןיא ןעוועג זיא ןירושי .רפ .ןשִאוהי ןופ יו ןצרּפ ןופ טרעטסײגַאב ױזַא

 טנעדיזעדּפ ןעוועג זיא רע ,גנַאל ןרָאי סטרעוורָאּפ ןופ עיצַארטסינימדַא רעד

 טָאה דע זַא ,ןענעכער טנַאקעג עלַא ןטלָאװ רימ ןוא ,גניר-רעטעברא ןופ

 סָאד רעבָא ,סַאג רעשידיי רעד ףיוא שיט ןלענָאיצַאזנַאנרַא םעד ןיא דצ ַא

 גנוגעוַאב יד .עיצַאזנַאגרַא רעד ןוא דיחי םענופ דיישרעטנוא רעד זיא

 ףיוא .טעברַא ןייז טיירג טָאה דיחי רעד יו םעדכַאנ טשינ ךיז טגעװַאב

 ןיא סָאװ ,םעד ןופ עיפַארנַאילביב ַא ףיוא רעבָא ,טלעג ןַארַאפ זיא ןלַא

 ןייק ָאטשינ זיא רוטַארעטיל רעקיטציא רעד ןופ רעפַאש-טּפיוה דעד ןעוועג

 -יצ רעדנַא ןייק ייב .איבנ רעד עקַאט טגָאלק םעד ףיוא ןוא ,ךרדל-הדצ

 .ןפערט טנַאקעג טשינ סע טלָאװ המוא רעטריזיליוו

 ןקור סָאו ,םידיחי יד ףיוא רעמ סָאװ ןקוקסיוא רימ ןפרַאד רַאפרעד

 ירַאֿפ ןיא ךיז ייז ןזייוַאב טפָא ץנַאנ .רעדנווװו ףיוא ןעוט ןוא סױרַא ךיז

 ףרַאד גנוריסַאּפ יד וװ ץַאלּפ ןופ טייוו ןענעז רעדָא ,ןעלקניוו ענעפראוו

 ןופ לייס טנזױט רשפא ןעגופעג ךיז טָאה ףיטש םוחנ ?לשמ? .ןעמוקרָאפ

 לָאז עמ זַא ,רענייו יד טקעװעג ןוא ןפורעג רדככ טָאה רע תעב ענליוו

 .שיריי ףיוא טוטיטסניא ןנעלטפַאשנסיוו ַא ןדנירג

 -למַאז ערעדנַא ץוה ,ןטפירש דנעב ןביז יד אמנודל ןעמענ רימ יצ

 -קעל ןופ דנעב 4--8 יד יצ ,ןבעגעגסױרַא טָאה וָאטַאנניא סָאװ ,רעכיב

 -דנעצ יד יצ ,רוטַארעטיל רעד ןעקנַאשעג טָאה ןעזייר ןמלז סָאװ ,ןָאקיס

 וצ ןזיוַאב טָאה רעדורב ןייז סָאװ ,ןלַאנרושז ענעדישרַאפ ןוא רעדנעב עקיל

 -עג טָאה גרעבניצ .י סָאװ ,ןדי יב רוטַארעטיל דנעב 10 יד רעדָא ןקורד

 חכמ זיא סָאו ןוא ,םידיחי ןופ ננוכיירגרעד יד ץלַא זיא סָאד -- ןפַאש

 ;םידיחי ץלַא -- לארשי-תוצופת יד ןיא עסערּפ רעד ןופ ביוהנֶא םעד

 עניטנעגרַא ןיא רַאילָאטס ,עקיסקעמ ןיא גרעבנעזָאר ,ליזַארב ןיא ןַאמגרעב

 ינופ-ַאפ ַא ןגעו ךיז טדער ָאד רעבָא ,םיא רַאפ ןעוועג ןענעז ןרענָאיּפ)

 .ה .ד ,טײקשירענָאיּפ יו רעמ טרעדָאפעג טָאה סָאװ ,עסערּפ רעטעוועד

 -ַאפ ערעייז ןוא ךיז ןבָאה ייז ,תמא .עדַאנַאק ןיא יקסּפָאלָאװ (רעיודסיוא

 ןֶָא ןָאט טנָאקעג ייז ןטלָאװ סָאד -עבָא ,הסנוּפ טימ טגרָאזַאב סעילימ

 .רלעפ רעדנַאנַא ףיוא ןשינעלגנַאר ערעדנוזַאב יד

 טייג עניטנעגרַא ןיא לגיּפש רעד זַא טכַארטַאב ןיא ןעמענ רָאנ רימָאל

 סָאװ ,עניטנעגרַא ןיא ךיוא ,ןטפירש יוװ לַאנרושז אזַא זַא ,רָאי 25 ןיוש

 ַאזַא ןוא ,דיי רעמורפ רעטושּפ ַא ןעוועג זיא ץרַאװש יבצ רעדנירג ריא

 טשינ לַאנרושז םעד טריפ הנמלא יד זַא ,טַאהעג רעדנירג רעד טָאה העּפשה

 סָאד סיױרַא ןיוש טייג עניטנעגרַא רעקיבלעזרעד ןיא ,ןַאֿפ ריא יוװ רעגרע

 ןופ תונשקע רעד בילוצ ץלַא ,אקטד לַאנרושז רעשיפָאוָאליק א רָאי עטס
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 הַא בָא ר .א .א

 רעשיפָאזַָאליפ רעד ןרָאװעג טיײנַאב ןיא ,קרָאי וינ ןיא ןוא ,ןשטנעמ ןייא

 -גיה עטכישענ ?לקיטש א ךיוא ןיוש טָאה סָאװו ,ןטפירש עשידיי לַאנרושז

 ױזַא רעטנוא טשינ ךיז טינ סָאו ,רָאטקַאדער רעד יו טקנוּפ ,ךיז רעט

 ךיוא ָאד ןעמ טנַאמרעד יוזַא יו ןוא .סרעלמוט יד סיעכהל וצ ףיוא יו

 רָאי ןטס-21 ןיא ןיירַא ןיוש זיא סָאװ טַאלבנכָאװ רעקרָאי-ויג סָאד טשינ

 שינרענע ןייא ןופ וטפיוא רעד לָאמַא רעדיוו -- ןרעמונ 800 טימ

 ?תונשקע ךס ַא טימ ןשיטנעמ

 ראי 21 ןרָאװעג זיא'ס זַא קנַאדעג ןפיוא טמוק לָאמַא רעדיוו ןוא

 וטפיוא רעד ךיוא -- עניטנעגרַא ןיא סיױרַא טייג טגוזעגססלָאפ ורָאּפ יו

 .ןשטנעמ ןייא ןופ

 -ַאב ןבָאה סָאװ סדעוט רעמ יצ ,קילדנעצ א ךָאנ ןַארַאפ ןענעז סע
 . טשינ ןלעוו סעיצַאזינַאגרָא וװ ןטרָאד ןכיירגרעד ןָאק דיחי רעד זַא ,ןזיוו

 רשפא זיא ?ל?כ ןרַאפ רעדָא ךיז רַאפ טוט ץרַאוװש סירָאמ יצ .ןרַאּפשנָא

 -רשנ רעד יוװ רעמ סָאלק-רעלדָא םעדיוצ טרעהעג רע זַא רעבָא ,קפסב ?טומ

 -עט ַא ךָאד זיא ךעלריטַאנ שטָאכ ,רעכיז זיא סָאד --- רעלדַא בקעי ,לודגה

 .עיצַאזינַאורַא ןא ,הרבח ַא עּפורט-רעטַא

 ןייא בילוצ ןגעווטסעדנופ ,עדַאנַאק ןיא ?טעטש ןיילק ַא זיא ןָאדנַאל

 ןרענעש ךָאנ ַא ןוא ךוב-ןורכז ץרּפ םענייפ ַא רימ ןבָאה ןטרָאד ןשטנעמ

 ניו ןעוועג טלָאװ דיחי רעבלעזרעד ןעוו ,תמא .טנעמונַאמ-םכילע-םולש

 רעבָא ,רעמ סעּפע ןעמוקענסיױרַא טלָאװ ,וויטיסנעס ןוא וויטקעיבוס רעקיצ

 -ָאנגא רעדָא רעטנַאקַאבמוא רעד סנטסרעמ ,דיחי רעד זַא טקַאֿפ רעד

 טשינ ןָאק ,רוטיוק רעזדנוא ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא חוכ ַא זיא ,דעטריר

 .ןרעוו טנקיײלענּפָא

 רענעברָאטשרַאפ רעד סָאװ ןירַאּפ ןיא םויִק ןגעו ךיז טדער סע יצ

 -שטוטס יו טנעמונָאמ אזַא ןיא טייג סע יצ ,ןבעגעג זדנוא טָאה ןיקיורפע

 רעטקידנערַאפ-טשינ רעד רעדָא ,ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ רצוא סווָאק

 ןעו , טרָאװ-טונ סעטעג ןעניז ןפיוא ףױרַא ָאד טמוק ,ןָאקיסקעל-רעטאעט

 סָאוו ןעשעג סעּפע ןומ ןַאד ,רעטקַארַאכ ַא םימ ךיז טנגענַאב עיידיא ןַא

 ."גנורעדנוווַאב טימ טלעוו יד ןָא טליפ

 רערענעלק ַא ןיא ,ןרעטקַארַאכ יד טא ףיוא ןוא ,ןעיידיא יד טָא ףיוא
 ראג ןיא סע .ןוחטב ןיימ ןיא ךמוס ךיז ךיא ןיב ,הנשה סעטעג יוװ סָאמ

 -עז סָאװ ,תובישי רעשטיווַאבויל יד ןופ ץענרע זַא ,ןסָאלשעגסיױא טשינ

 -וחב ןעמערופסיוא ךיז ןלעוװ ,דיחי ַא ןופ טעביַא יד ךעלטנגייא ךיוא ןענ

 -סיױרַא יז ןוא עטערַאק רעשידיי רעד וצ עציילּפ ַא ןניילוצ ןלעוװ סָאוװ םיר

 .געו ןטַאלג ןוא ןכיילג א ףיוא סעדורג יד רעביא ןּפוטש

 -לוק רעשידיי רעד רַאפ ןָאטפיוא דיחי םתספ רעד ןָאק סָאו רעבכָא

 רעד סָאװ, לטיּפַאק ןקידנעמוק ןיא ןטכַארטַאב רימ ןלעוװ סָאד טָא ?רוט

 ."שידיי רַאפ ןָאטפיוא ןָאק דיחי
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 שידיי ןוא שידיא

 םעד ןבָאה טזומעג סרענעייל ןוא סרעצעז יד ןבָאה לָאמנייא טשינ

 לָאמַא תמחמ ,ןגיילסיוא ןיימ ןיא ןטלַאהעגסיױא טשינ ןיב ךיא זַא קורדנייא

 טימ) שידיי לָאמַא ןוא (טרָאװ בייהנָא ףעֶלַא ןַא טימ) שידיא ךיא ביירש
 -עגנייא טלָאװ ,רעקיטילַאנַא ןַא ,רעבעגטכַא רעקרַאטש א רָאנ .(ןדוי ייווצ

 ןטלַאהעגסױא זַא ןוא ,ןכַאז ערעדנוזַאב ייווצ ןגעוו ךיז טדער סע זַא ,ןעז

 .ָאי אקווד ךיא ןיב

 עכַאס םייב דָארג סָאװ ,לָאבמיס ַא רעדָא עינָאריא ןַא רעדָא זיא סע

 ירַאפ לקיטש ַא וצ רימ ןעמוק ךַארּפש ןוא קלָאפ רעזדנוא ןופ ןעמַאנ

 ' ןוא -- ךיז טדער סע סָאװ ןנעװ טשינ רימ ןסייוו רעטפָא ןוא ,שינעיירד

 ף-ַאר עמ זַא ,טשינ ךיז ןּפַאכ סרעביירש .יד סָאװ זיא רעדנווו רעמכאנ

 .ןינע ןקיזָאד םעד עגונב רדס לקיטש  ַא ןריפנייא ןוא ,קלָאט ַא וצ ןעמוק

 יצ :טשינ זיא ענַארפ יד זַא ןריטינַא ןיא טלַאה ךיא יוװ ןרָאי ןיוש

 ןוא שידיא ןביירש וצ ןעװ רָאנ -- םוטעמוא שידיײ רעדָא שידיא ןביירש

 -עמונ ,8 דנַאב) ךַארּפש עשידיײ ןיא ךיא בָאה ,1948 ןיא .שידיי ןעיו

 שטָאכ , :גיילרָאפ ַאזַא טימ ערעזדנוא ןטסיווגניפ יד וצ טדנעוװעג ךיז (4

 רשפא ,זיא ,שידיא טָאטשנָא שידי ןביירש וצ ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא סע

 רעד רַאפ שידי ,ונייהד ,סעמרָאפ עדייב ןעמעננָא לָאז עמ זַא ,הרבס א

 ,ךַארּפש רעקיזָאד רעד ףיֹוא ןבירשעג זיא סָאװ ץלַא רַאפ ןוא אפוג ךַארּפש

 "ידיי יד ?שמל ,ןדיא וצ ענונ זיא סָאװ ץלַא טײטַאב טלָאװ שידיא תעב

 רעשידיי רעד ףיוא רוטַארעטיל יד ןסייהעג טלָאװ --- רוטַארעטיל עש

 ףיוא ןרָאװעג טשטייטרַאפ טלָאװ -- רוטַארעטיל עשידיא יד תעב ,ךַארּפש

 ."רוטַארעטיל שיאושוד} שילגנע

 וצ לולע ןעמ ןיא לדבה ַאזַא ןָא זַא ,ןזיוועגנָא רעטייו בָאה ךיא

 ,טידײ טרָאװ סָאד ןענעייל רימ ןעוו לָאמטּפָא םירָאװ ,תורצוי יד ןטייברַאפ

 "יירב םעד רעדָא ןרעגנע םעד ןגעוװ ךיז טדער סע יצ טשינ רימ ןסייוו

 ,לטימה טָא .םעד ףיוא ןריגַאער טשינ טושּפ ןענָאק רימ ןוא ,ןעניז ןרעט

 ןיא יצ .רוטַארעטיל רעשידיי רעד רעביא סרוק ַא ןבענענ ץענרע טרעוו
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 ע ט ב ָא ר .א8א .א

 זיא סָאװ רוטַארעטיל עשידיא רעדָא רוטַארעטיל עשידיי יד עקַאט סָאד

 ?רוטַארעטיל עשיאערבעה יד ןוא דומלת םעד ?לוכ
 רָאטקַאדער רעד טָאה "ךַארּפש עשידיי , ןיא ןץיטַאנ רעקיזָאד רעד וצ

 ךיז זומ עמ, הריזג ַא יו ןעננולקענ טָאה סָאװ עוװוָאקדַאּפ ַא ןבענעגוצ

 .כ .י טביירש ,"גנודיישרעדנַאנַאפ רעטריטקעיָארּפ רעד ןגעק ןגָאזסױרַא

 ןשיטענָאפ םוש ןייק ןוא ןשיגָאלָאמיטע םוש ןייק טשינ טָאה יז םירָאװ,

 ןופ גיילסיוא םעד עגונב טייקטלצניקעג ַאזַא ךעלגעמ טשינ ןיא ןכב .דוכי

 שידיי ןיא טָאה שידיי טרָאװ סָאד ייא .קלָאפ רעזדנוא ןופ ןעמָאנ םעד

 סָאװ םעד ךרוד ןבעג הצע ןַא קידנעטש ךיז ןעמ ןעק .?ןטײטַאב ייווצ

 -עטיל ןלשמל) תועט ַא רַאפ ארומ טָאה ןעמ ןעוו ,רעכעיטקניּפ טגָאז עמ

 .(11 .ז)) ."ןדיי ןופ רוטַארעטיל ןוא שידיי ףיוא רוטַאר

 ערעטלע יד זַא ,גנוקרעמאב :סופ רעבלעזרעד ןיא ןָא טזייו .מ .י

 טיי-ּפשרַאפ ךיז טָאה שידיא זַא טניימ ןוא ,שידי ןוא שידוי ןענעז סעמרָאפ

 -עז לצעג ןופ העּפשה רעד רעטנוא םינּפַא" ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא

 -טניוו ןיא ןָאט קוק ַא ןייז חירטמ ךיז טעוו .ט .י רעבָא ביוא ."שטיווָאקיל

 ןיא ןָאדנָאפ ןיא סױורַא זיא סָאװ ,לדיא רעשיליוּפ רעד לַאנרושז סיקסוועש

 -ָאקילעז טימ ןָאט וצ טשינרָאג טָאה סָאד זַא ,ןעזנייא רע טעוװו ,4

 ןסייהעג טָאה לַאנרושז םענעי ןיא ?לקיטרַא עטשרע סָאד עקַאט ןוא ,ןשטיוו

 ."שעדיא,

 -ענ ןיא עמרָאפ ערעטלע יד יצ ןייגנָא סע ףרַאד ןעמעוו ,ךעלטנגייא

 -טיל יד זַא ןוא ,ױזַא זיא'ס זַא ןעמעננָא רימָאֹל ?שידיט יצ שידײ ןעוו
 יו ךָאד סע זיא ,שידיא טכַאמעג שידיײ ןשישטייד םענופ ןבָאה סעקַאװ

 ,סנטש-ע ידכ ,קולח רעד טָא ?מיה ןופ ןלַאפענּפָארַא טושַּכ יו ,ןשטנווועג

 ערעדנוזַאב ייוצ רַאפ רעטרעוו ערעדנוזַאב ייווצ ןבָאה עקַאט ןלָאז רימ

 ןעמענ -- טרָאװ םוצ ןעמוק ןטקעלַאיד עלַא ןזָאל ,סנטייווצ ןוא ,ןפירנַאב

 -יירב ןיא קלאפ םעד ענונ ןזיא סָאװ ,ץלַא רַאפ ןשיווטיל םענֹופ שידיא

 ,ךַארּפש רעד ןופ ןעמָאנ םעד ןטקעלַאיד ערעדנַא יד ןופ ןוא ,ןעניז ןרעט
 ַאזַא ףיוא ןענָאק ריס .רוטלוק רעדָא ,רוטַארעטיל ריא ,ןדער רימ סָאװ

 -שידיי ןיא ,וליפא טייקשידיא ןוא טייקשידיי ןשיווצ ?דבה ַא ןכַאמ ןפוא

 ,ןטסישידיי יד ןופ ךיז ןבעלסיוא סָאד ןוא הנשה יד טנַאטַאב זיא טייֵט

 .הנומא יד טרפב ,קלָאפ םענופ עיצידַארט יד ןווכמ זיא טיײקשידיא תעב

 טָאה שידיי תמחמ ,עינילער עשידיי יד ןגָאז טשינ לָאמנייק ןענָאק רימ

 יד ןופ ַאזַא ןלײשסױרַא לָאמַא רעבָא ךיז ןאק רשפא ;ךַאז ַאזַא טשינ

 .ןלוש עבעלטלעיו

 ןטעלבוד

 ןעניפמרעט 2 ערעזדנוא ןבָאה ןזומ רימ זַא ,רעבָא זיא טקַאפ רעד

 ןזייוו סָאװ ,ןסעלבוד עכלעזַא רימ ןבָאה ןכַארּפש ענרעדָאמ עלַא ןיא ןוא
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 שידיי עירעפמיא יד

 ןוא תועינמ עשיטנַאדעּפ ףיוא טקוקענ טשינ ןבָאה סרעױב:ךַארּפש יד זַא
 ,מרָאפ ןייא זַא ,טכאמעג יֹווַא ךיז טָאה סע סָאװ ,ןדירפוצ ןעוועג ןענעז
 עמרָאפ עטייוצ ַא ןוא רוקמ ןייא ןופ ןעמוקענ ןזיא טרָאװ ןבלעזמעד ןופ
 (* ,ןטעלבוד ךעלרָאּפ עכלעזַא ןסייה רַאפרעד ןוא --- רוקמ רעדנַא ןַא ןופ

 ןיא ןסקָאװעגסיוא ןיא 14488016 ןופ טייז רעד ייב ןעוו ,לשמל טָא
 יִצ 11211 טרָאװ סָאד ,העּפשה רעשינַאמרָאנ רעד רעטנוא ,ץונַאב ןשילגננ
 ןייק טשינ טָאה טרָאװ סָאד זַא ,וקעציו ַא טכַאמעג טלָאמעד ןעמ טָאר
 ךיז טָאה עמ ,ןיינ ?דוסי ןשיטענָאפ םוש ןייק ןוא ןשיגָאלָאמיטע םוׁש

 -ענוצ זיא "קיכערב , ןופ ןעניז ןכעלרעטרעוו םוצ סָאו טיירפעג תמאב

 .טייקיכערב רעדָא טייקכאוש עכעלשטנעמ יד ןענעכייצַאב וצ טרָאוװ ַא ןעמוק
 םטזמסט+ ןריקַארב טריבורּפ ןטסיווגניל עשיזיוצנַארפ יד ןבָאה יצ ןוא

 ?ן1טזמסע סָאד זיא םירוקמ ערעטלע יד ןיא ןוא שינײטַאל ףיוא תמחמ

 -עג ייז ןבָאה סנייא ןופ ןוא ,ןעמונעגניירַא רעטרעוו עדייב ןבָאה ייז ,ןיינ

 יד טימ ךיוא ױזַא ."רָאמוה , טײטַאב עטייווצ סָאד תעב ,"עניול , טכַאמ

 4682/ ןוא (ןיז ןקידתושממ ןיא ךעלגינעק) 409721 רעטרעוו עשילננע

 .הצילמ ומבכ

 רימ ןפלעה ןטעלבוד ךרוד וו ,לַאפ ךָאנ לַאפ ןבעגנָא ךיא ןעק ױזַא

 סָאװרַאפ ןייא טשינ עז ךיא ןוא ,ןיימ םעד ןכַאמ וצ רָאלק סױרַא ךיז

 ןטניה טנַאה רעטכער רעד טימ ,לשמ סקלָאפ ןטיול ,ןזייוונא ןפרַאד רימ

 ("ייב , רעדָא) ןופ רוטַארעטיל יד, ןגָאז ןוא ,רעיוא ןקניל ןפיוא םורַא

 טנַאז יצ ,רוטַארעטיל (עשידיי טשינ) עשידיא יד ןעניימ רימ ןעוו ,"ןדיי

 ,(ןעלזדניא) "זלייא שיטירב יד ווֶא רוטַארעטיל יהד, שילגנע ןיא ןעמ

 טשינ ןיא יצ ןוא ?טרָאװ ןייא טימ .ה .ד "רושטערעטיל שיטירב , רעדָא

 יא ןוא 11881154 60 יא ןַארַאפ ןענעז סע סָאװ טקַאפ רעד

 ַאזַא ןַארַאפ זיא ןטרָאד ךיוא זַא ,תקהבומ היאר ַא 821684 6
 רָאנ ,ןעלטרָאפ עשינלטב ןייק וצ ןעמוקעגנָא טשינ זיא'מ ןוא ,םעלבָארּפ

 .רעטרעוו ערעדנוזַאב ייווצ ןעמונעג טָאה עמ

 שידיא עמרָאפ יד יו רעטלע ןיא שידיי עמרָאפ יד יצ ,הריקח יד
 ,ןוחצנ טימ ןָא ןזייו סָאװ ,עכלעזַא ָאד ןענעז סע .קירעביא ןצנַאגניא ןיא

 ןיא 'דיא ַא, רָאנ "דיא ןַא, ןגָאז טשינ טעוװ קַאיוטיל ַא סָאװ רַאפרעד זַא

 ןיפמ ַא טימ "ןא ךיז טבייה ,טרָאװ סָאד זַא טליפ רע זַא ,ןמיס ַא סע

 -לושעג טשינ יד סנטשרע .הנעט ענעפרָאװעגסױרַא ןַא זיא'ס .טנַאנָאסנַאה

 ."-ָאי-רובע ַא זיא'ס , ןגָאז ןלעוו טקעלַאיד ןשיווטיל םעד ןדער סָאװ ,עט

 ןגָאז טעוו דיא דעניַארקוא רעד יו טקנוּפ ,.וו .ַא .א "גנַאגרעביא ַא זיא ס,

 ןיא טשינ טייג סע ,לָאמַאכָאנ רעבָא ."שטנעמ רעקירעגנוא ַא זיא רע ,

 ,31 ןא 30 ןרעמונ ,1957 "אקוד,א עז שידײ ןיא ןטעלבוד ןגעװ (*

 .סנ8אויו עכלעזַא רַאפ שוח ַא טָאהעג דימת ןבָאה רימדַאןזוײװַאב טרעװ סעוװ

--- 208 --- 



 ק ַא בָא ר .א .א

 ,סעמרָאפ ערייב ןבָאה ןזומ רימ ;קידרוקמ רעדָא רעטלע זיא סָאװ .,םעד

 -עגמוא ןצינ רעדָא ,רעטצניפ רעד ןיא ןּפַאט ןפרַאד טשינ ןלָאז רימ ידכ

 יא יד ,ָאי ."ןדיי יד ןופ רוטַארעטיל יד, יװ ןשינעדערמודַא עטרעּפמול }

 ,שרערנַא סעּפע זיא רוטלוק עשידיי יד ןוא ךַאז ןייא זיא רוטלוק עטיייז

 יד ןופ רוטלוק יד, ןגָאז וצ ןוא ,רוטלוק רעשידיא רעד ןופ לייט ַא .ה .ז

 .ןפלָאהַאבמוא סעּפע ןיא "ןדיי יד ייב , רעדָא "ןדיי

 רעצימיא טעװ ָאד ."לוש , טרָאװ םייב ןדנעוװנָא ןעמ ןָאק עבלעזסָאד

 ךיז ןעמ רַאד רַאפרעד ןוא ,שירעמשטייד זיא "עלוש , זַא ,ןהנעט ןלעוו

 -רעל רעדניק וװ ןיַאלּפ ַא טניימ עמ ןעוו וליפא ,"לוש , טרָאװ םייב ןטלאוו

 ,הנעט ַאזַא ןגייברַאפ טייקרָאלק בילוצ רימ ןזומ ,רעבָא ,רעדיוו .ךיז ןענ

 ַא ןגעו ךיז טדער סע יצ ןייגרעד טשינ לָאמנייק רימ ןלעוו טינַא םירָאיַו

 לש ייס ןבָאה זומ עמ זַא ,טלַאה ךיא .טרָא-ןרעל ַא רעדָא הליפת-תיב

 .סעלוט ןֹוא ןלוש ,םיבר ןושלב ןוא עלוש ייכ ןוא

 םוצ ליש ןוא רעדניק רַאפ לוט :?דבה ַאזַא ייז ןבָאה עניטנעגרַא ןיא

 ?לישילוש ַא ןפור סע טעװ קַאווטיל רעכלעוו רעבָא ;ןענעװַאד
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 שיאערבע דעדָא שיאערבעה

 רבחמ רעד ןייֵלַא ,ןעלנ םחנמ .רד סָאוװ ןדירפוצ קרַאטש ןיב ךיא

 "ה , רעד זַא רימ טימ םיכסמ זיא ,ךוברעטדעוו ןשיאערבעדשילגנע ןַא ןופ
 דניירפ .שיאערבע עמרָאפ יד ןָא טמענ רע ןוא ,קירעביא זיא שיאערבעה ןיא
 רַאֿפ גנוקיטכערַאב עשיגָאלַאליפ ַא ָאד אמתסמ זיא'ס, זַא טביירש ימלַא

 רקיע רעד רעבָא (שטייד ןיא ךיוא ןוא) שידיי ןיא ,שילגנע ןיא --- ה רעד
 ךיז טכוד זיא הביס יד ."ריא טימ טניווועגנייא ךיז ןבָאה רימ זַא זיא

 ךיז טמענ סָאװ ,ןשינײטַאל םענופ ךיז טמענ ה רעד .עירעטסימ ַאזַא טשינ

 -ידנ יא ה רעד ָאד זיא סָאװרַאפ .ירבע ןַא ,סָאיַארבעה ןשיכירג םענופ
 ןוא ע ןשיוצ שיכירג ןיא דיישרעטנוא רעד :;ױזַא הרעשה ןיימ זיא ?שיכ

 -עגםיוא 2 ןפיוא ' -עטשרעביוא ןיפ ַא זיא 9 םייב סָאװ ,זיא עה
 ףייא טיירדעגסיוא /! םעד טימס 2 רעבלעז רעד תעב ,סקניל ףיוא טיירד

 תוא רעבלעזרעד ,סָאד טסייה ,עה זיא .ע(0 טדערעגסיוא טדעװו סטכער

 ' רעד ָאד טראפ ןיא רעבָא סָאװרַאפ .(ןיִש ןוא ןיש זדנוא ייב יװ)
 זיא ע רעטושּפ רעד ?ייוו (1) :ןייז סע ןָאק ,סטכער ףיוא טיירדעגסיוא
 ייב יו טקנוּפ ,ברעוו םייב טייצ ענעגנַאנרַאפ ןופ ןמיס ַא ךעלטנייוועג
 טרָאװ םצע ַאזַא ןעמענוצפיוא .רעטש ַא ןעוועג טלָאװ סָאד ןוא ,עג זדנוא
 0 נַאלנכירג) סַאלעה טימ עיגָאלַאנַא יּפ לע (2) ,קלָאפ ַא ןופ ןעמָאנ ַא יו
 טרָאװ ןבושח ַאזַא וצ גנונַאטַאב עסיוועג ַא טינ גנַאלק-םעטָא רעד ווו

 ךיז ףרַאד עיצידַארט רעזדנוא ןוא ןכידג ןייק טשינ רעבָא ךָאד ןענעז רימ

 סָאװ .וו-ייס סרעזדנוא זיא סָאװ ירבע לַאניגנירַא עמַאס ןפיוא ןציטש ךָאד

 זביירש וצ טניוװעג ןעוועג לָאמַא ןענעז רימ :"םעד וצ טניווװעג , עגונ זיא

 טשינ לָאמנייק ךָאנ בָאה ךיא בגא ...ןגעווטסעדנופ ,"גיהעפ , ןוא ?רעטַאעהט ,

 ַא ,ןיימ ךיא ןוא ,"שיאערבעה, ןיא ה םעד ןגָאזסױרַא ןדיא ַא טרעהעג

 (*?םיא רימ ןפרַאד סָאװ-וצ ָאט ,סױרַא טשינ ךיוא םיא טגָאז ימלַא דניירפ

 ,רנעטנײא סימלַא ןגעװ ץיטָאנ יד ןבײרשנָא ןבָאנ ךיא בָאה רָארג (*
 א דרַאװרַאה ןפ ליײטּפָש ןשיִגָאלָאליּפ ןופ טּפױה םעד טימ ןּבָארטעג ךיז
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 קַא בָא ר .א .א

 ןגנַאל ַא טַאהעג ךיא בָאה שיכידג ןעק סָאװ טנעדנָאּפסערָאק ַא ןופ

 ,גנוקיטיגרַאפ לקיטש ַא זיא ה רעד זַא ןָא טזייו רע ןכלעוו ןיא ,ווירב
 רעד זַא תמא ןיא סע .לָאמַא גנַאלק-?גרָאג ַא טַאהעג טָאה סָאו ,9 ןרַאפ

 הרומע :לשמ?ל ,} ַא ףיוא ךיוא רעבָא .ה ַא ףיוא ןטיברַאפ לָאמַא טרעוו 1)

 טרעוו סנטסרעמ רעבָא ,(שילגנע ןיא ךיוא ױזַא) ָארָאמָאנ שיכירג ןיא זיא

 -אבוקאי 'רפ ןעוו .לַאקָאװ ַא טימ ןטיברַאפ טושּפ ןוא טרירָאנגיא 9 דעד

 (רעבַארַא) יברע סָאװרַאפ ןרע?קפיוא ריס טעוװ ,הנעט-לעב ןיימ ,שטיוו

 ,"סָאיַארבעה , לַאפ ןיא יו ,"סּפאראה , טשינ ןוא ?סּפארא ,, שיבירג ןיא זיא

 שרעדנַא .גנורעלקרעד ןייז ןעמענוצנָא ןייז בייחתמ ךיז סלָאמעד ךיא לעװ

 ,"שיאערבע, ןביירש וצ רעקידרוקמ רָאנ רעגנירנ רָאנ טשינ זיא רעבָא

 .תירבע ןיא ךיז טנָאז סע יװ טקגנוּפ ,גנַאלק-םעטָא םעד ןָא

 :ךיר ַא זיא עיגָאלַאגַא יד, :ווירב ןייז ןיא ךיוא טקרעטַאב ןעלנ .רד

 ךרעמ ("רעלָאמש ןטלַאהעג טָאה שיאערבע טימ , ,לקיטרַא ןיימ ןופ) עקיט

 ,(סכער טימ ןוא ,טליװ ריא יװ רעיירבע רעדָא) רעײרבעה יד :סָאװ טָא טשינ

 שידי ףיוא .קלָאּפ סָאד ןזײֿפש ןענעֶק ײז עכלעװ טימ תחורצוא עטלַא ןבָאה

 ."ָאמשיִנ ײז ןענעז

 ,וײיּפש יד טשינ טמענרַאפ קלאפ סָאד זַא ,ךיא רעפטנע םעד ףיוא

 -רצוא רעד ןופ לייט ַא -- םעד ץוח .שימַארַא ןוא שיאערבע ןייק טשינ ןָאק

 -יפ עשיריי יד ןעוו .טלַא זיא רצוא רעד סָאװ םעד ןיא טײטשַאב טייקיד

 -דלַאװעג ַא ןייז סָאד טעװ ,רָאי טנזיוט רַאּפ ַא ןייז טְלַא טעוו רוטַארעט

 טשינ ךָאנ זיא סָאװ ,רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא ךס ַא ָאד זיא סע ,רצוא רעק

 .לשמל ,םעד ןופ וליפא טשינ סייוו ןעמ סָאװ ,ןרָאװעג טצַאשענּפָא קיטביר

 ןיוׁש דער ךיא ,רעטכעלעג טסייה סָאװ גנולייצרעד עשידיפח ַא סיקסדנַא .ש

 טשינ רָאג ייז ףיוא ְךיִז טקוק עמ סָאװ ,ןכַאז ערעיינ עכלעזַא ןופ טשינ

 טלָאװ ךיא ןעװ .טנַאקַאבמוא ןיטולחל ןענעז םירבחמ ערעייז ןוא ,םוא

 -לעזַא ןופ עיגָאלָאטנַא ןַא טלעטשעגפיונוצ ךיא טלָאװ ,טייצ ?סיבַא טָאהעג

 | .לרעּפ עטנָאקרעדמוא ,עכ

 רעד טמוק יצ טגערפעג םיא בָאה ךיא .ָאמטָאװ רָאסעּפָארּפ ,טעטיסרעטינ
 'רעט עדמערפ יד ןופ ךס ַא זַא ,טרעלקרעד טָאה רע .טרָאװ ןשיכירג ןיא ה
 לשמל .ןטסעלַאיד עשיכירג ךרוד ןרָאװעג טזײרגרַאּפ ןענעז שיכירג ןיא רעט
 ױףעטרעװ עכלעזַא זַא זיא ,ה ןײק ןעװעג טשינ זיא טקעלַאיד ןשינָאיא ןיא
 ןעיהַאב ךס ַא ןעמ טגעלפ טקעלַאיד ןשיטַא ןיא ןרעװ טכַארבעגניירַא ןגעלפ
 -ָאק ןיז וצ ידכ זַא ,ןעגײמ ןדי רעניַארקוא עביל ערעזדווא יװ ,םינּפַא
 ַא הא ,קַאװטול ןבײרש ןעמ ףרַאד ,ןדערסױא חסונ ןשײװטיל ןפיוא טקער
 ירַאֿפ רעד ןגעװ הרעשה ענעגײא ןײמ קידגרעה ."קוררח ַא רַאּפ לטנופא
 ךיז טגײל סע זַא ,טגָאזעג וָאמטָאװ רָאסעּפָארּפ טָאה שיכירג ןיא גנוזיירג
 .ןעמענוצנָא סע טײרג ויא רע ןוא ,לכש ןפױוא
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 שידיי עירעּפמיא יד

 קלָאפ סָאד ךיז טלָאװ ,הרושכ ןעגנַאגעג טלָאװ ןיִלַא ןעוו זַא ,ןיימ ךיא

 עשינלטב יד ןופ ךס ַא וצ יװ ,תורצוא עשידיי יד וצ רעכיג טּפַאכעגנוצ

 -ָאטסיה ַא ןבָאה סָאװ ,תובושתו-תולאש יד וצ ןוא שיאערבע ןיא תושרד

 -נוה יד רעדָא ,םלוע םתס ןרַאפ טשינ רעבָא ,רעשרָאפ רַאפ טרעוו ןשיר

 עכעלטע ץוח סָאו ,הרות רעד ףיוא םישוריּפ ןוא םירפס-הצילמ רעטרעד

 יז ןעמ טלָאװ (?אנברבא ,תופסותה ילעב ,ק"דר ,ארזע ןבא ,י"שר יוװ)

 טרעװ לקיטש ַא ןבָאה ייז ןעוו וליפא ,רוטַארעטיל ןפורנָא טנַאקעג םיוק

 .ןַאמכַאפ ןרַאפ
 ךיוא שיסוד ןיא ָאד ןזיא'ס זַא ןָא טזייוו ,רעדיוו ,ןַאמרָאק דניירפ

 -רע זַא טלעטשעגרָאפ השעמ תעב ךיז בָאה ךיא ."טסיַארבעג , עמראפ ַא

 "עג אקווד טָאה סָאװ ,טנַאדעּפ רעשיסור ַא ןעניפענ ךיז טזומעג טָאה ץיעג

 סָאו רעבָא ,יײרװעי עמרָאפ יד טריקַארב טָאה ןוא ןשיכירג םוצ ןייג טלָאװ

 -סקָא ןסיורג םעד ןרעטעלב טעוו ןַאמרָאק 'פ ביוא ?ןופרעד ןעגנורדעג זיא

 יצ םסצסש עמרָאפ יד ןעניפענ רע טעװ 2 רעטנוא ךוברעטרעוו דרָאפ
 ,"ירביא, ןגָאז ךיוא ןעמ ןָאק שילגנע ןיא זַא ,ןגָאז טלָאמעי רע טעוװו

 ןַא ןיא טקַאפ רעד ?לַאנינירא םוצ רעטנענ ןעוועג טלָאו סָאד שטָאכ

 שילגנעישיסור, סלַאנעס ןיא ייס ,סווָארדנַאסקעלַא ןיא ייס ,"שיאערבע,
 -העיה "יידוװעי, טצעזעגרעביא טרעוו רעכיברעטרעוו עשיסור-שילגנע ןוא

 2 ַא ןַא ןוא ח ַא ןָא ,"יקסייד
 טשינ ןוא ןעוועג םידקמ ךיז בָאה ךיא סָאװ ,ריפ וצ הנעט ןייז ןגעוו

 ןביירש ןביוהעגנָא ןיוש ךיא בָאה ,ָאװויי ןופ סָאלשַאב ןפיוא קידנטרַאװ

 ןעו זַא ,ןגָאז וצ גונעג ןיא לייוורעד .ןדער וצ ךס ַא ָאד זיא ,שיאערבע

 טעװ ,רעטפָא סָאװ "שיאערבע, ןעז וצ ןעניוװועגנייא ךיז טעוו םלוע רעד

 .ןענעקסּפ וצ עיסימָאקדָאוװיי רעד רַאפ ןייז רעגנירג

 תונעט "ה, סימלַא םיוא רעפטנע

 עצנַאג ַא ןַארַאפ דלַאב ןיוש ןיא שיאערבעה ןופ 'ה ןקירעביא ןגעוו

 ןֿפרָאװעג בָאה ךיא זַא ,קורדנייא םעד ןבענ ?יוו ימלַא .רפ .רוטַארעטיל

 ןיב ךיא זַא ןוא ,ןייז שרושה ןמ רקוע םיא ליוװ ןוא ה ןפיוא ןחמוא ןָא

 ןייק טשינ רָאג ןיב ךיא ןזַא ,ילש ןהב ןרעווש ךיא ןָאק .טלייאעגרעביא

 ףרַאד טעבנגעגניירַא ךיז טָאה רע ווו ןטרָאד זַא טשינרעמ .'ה ןופ אנוש

 .ןבָאה טשינ םיא ןעמ
 רע זַא ןייז ןָאק סע .'ה םעד סיורַא אי טדער רע זַא ,טביירש ימלַא

 ךיא רעבָא ,חוכיוו רעזדנוא טניז (סָאשנָאק-ה) קידוװעריּפש 'ה ןרָאװעג זיא

 טדערעגסױורַא טָאה רע יוװ ,לָאמ ןייא טשינ ,ּפָאק טימ טרעהענוצ ךיז בָאה

 -ענ א ןופ דייל ךיא יצ .'ה ןייק טרעהעגנ טשינ בָאה ךיא ןוא שיאערבעה

 סעיצַאניצולַאה עוויטיזָאּפ טָאה ימלַא .רפ רעדָא עיצַאניצולַאה רעוויטַאנ
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 ק ַאב ַָאר .א .א

 ןשיװצ עטַאבעד רענעי ןָא טנַאמרעד סע .ןייגרעד טשינ לָאמנייק רימ ןלעוו

 טגָאזעג דיסח ןליוו-רעיירפ רעד טָאה ,סָאװ, .ןליוו ןעיירפ ןגעוו ייווצ יד

 זַא ,ןליוו ןעיירפ ןייק טשינ בָאה ךיא זַא טגָאז ריא ,טסינימרעטעד םוצ

 רעייא ןעזנייא ןזוס ריא טעװ טָא ?טרינימרעטעד ןיא וט ךיא סָאװ ץילַא

 טגָאז ,ונ .ףיוא בייה ךיא ןוא ,טנַאה יד ןבייהפיוא ךיא ליוװו טָא .תועט

 ?"טשינ יצ ,ןליוו ןעיירפ ַא ךיא בָאה ,ןיילַא

 רעדנַאנַא סעּפע ןיא ,טרָאװ םעניא 'ה ַא ןעוועג הליהתכל טילָאװ

 -סרעמ יד ןיא ןוא ,'ה ןייק ןַארַאפ טשינ זיא תירבע ןיא זַא רעבָא ,השעמ

 ןוא ,סױרַא טשינ םיא טדער עמ רעדָא ָאטשינ רעדָא רע זיא ןכַארּפש עט

 אטשינ רע ןיא טמַאטש שיריי ןענַאװו ןופ ,שטייד-ךיוה-?טימ ןיא וליפא

 ןיא ,לײזנעגַאװ וליפא רָאנ ,'ה ַא ןָא ןבירשעג רעטול טָאה רָאנ טשינ)
 -נײרַא רימ ןלָאז סָאװרַאפ אט ,'ה ַא ןָא ןבירשעג טָאה ,טרעדנוהרָאי ןטס8

 -נרעלעג יד ןבָאה ןטרָאד רשאב ?שטייד םענרעדָאמ םענופ 'ה םעד ןּפעלש

 ךָאד זיא ?שיכירג ןיא שינעטנעק רעייז טימ ןענייפסיוא טלָאװעג ךיז עט

 .תירבע טרָאװ םענופ טרַּפ ןיא שיכירג יו רעטנענ זדנוא תירבע

 הכרב ַא סָאד זיא 'ה םעד סױרַא ָאי אקווד טדער ימַּלַא ,רפ ביוא

 רערעוװש ַא זיא 'ה רעד זַא ,ךָאנ טרפב ,ךיז טניול סע יצ רוסא .הלטבכל

 רַאפרעד .לָאמעלַא םעטָא םעד ןּפַאכ ףרַאד עמ .,ןעגנערבוצסיורַא גנַאלק|

 ,ןסור ןֹוא דעינַאּפש ןוא רענעילַאטיא ןוא ןזיוצנַארפ יד םיא ןבָאה עקַאט
 שטָאכ רע טלָאװ אלימ .ורוצ טזָאלעג ןדיי עשיניַארקוא ערעזדנוא עכַאט ןוא

 -ַאמ רעבָא ,שרעדנַא סעּפע זיא םינומרק ןופ טרָאװ ַא ןיא טרָא ןַא טאהעג
 םיא גנוזיירגרַאפ ַא רַאפ סָאװ סייוו רעוו בילוצ ןבָאה ןכירג יד סָאװ על

 .טרָאװ םעניא טכַארבעגנירַא

 טכַאמ ,רעגעי רענרעוו ,רוד רעזדנוא ןופ טסינעלעה רעטסערג רעד

 םעד ןענופעג רע טָאה ןטסקעט עשיכירג עסיוועג ןיא ןזַא ,קיּפָאקוצ ךימ
 לָאז סָאד לשמל ןעוו ,ונ .ַא ןרַאפ 'ה ַא טימ טגיילעגסיוא םהרבא ןעמָאנ
 ,רימ ןטלָאװ יצ .ווא,א שטייד ,שילגנע ,שינייטַאל ןיא טריפעגנייא ןרעוו

 ?םהרבַאה ןביירש טפרַאדַאב ךיוא ,ןכ םא

 זַא ,ליוװ ךָאד טסייוו טסיווגניל רעד קַאבָאר .רד , :טנערפ יִמָלַא .רפ .

 ..תויתוא עקירעביא טימ טציילפרַאפ טשיממ ןענעז שילגנע ןוא שיזיוצנַארּפ

 סָאד .ימָלַא דניירפ ,ָאי ,"?קַאה ַא טימ ןיינמורַא רדסכ ןנָאלָאליפ ןלעיו ,ונ

 רקיע רעד רעבָא .רדסכ ןָאטעג רעביירש עטושּפ ייס ,ןנָאלָאליפ ייס ןבָאה

 שיזיוצנַארּפ ןוא טשילגנע סָאװ -- ימְלַא טסעגרַאפ סָאד ןֹוא -- ךָאד זיא

 ימלַא ביוא .ָא סע זיא שידײ תעב ,ןכַארּפש עשיטעגַאפ ןײק טשיג ןענגעז

 -ע טָאה סָאװרַאפ ָאט ,תויתוא עקירעביא יד ייב ןטלַאה ךיז אקווד ליוו

 ,"ןערהיפ , רעדָא 'ה ַא טימ "ןהעש , ןוא "רעטַאעהט , ןביירש טרעהעגפיוא

 -עגרעביא טשינרָאג ןיב ךיא ,ימלַא דניירפ ןיינ ?ע ןַא ןוא 'ה ַא טימ

 זינ ךיא רעבָא ,סרענעק-שידיי ערעזדנוא ןופ םיללכ יד ךָאנ ייג ןוא טלייא

--- 210 -- 



 שידיי עירעּפמיא יד

 ,כיכזירעמשטייד ןביירש ןוא רשיהדלכש ןגעקטנַא ןייג וצ ביוחמ טשינ ךָאד

 ירַאפ ןענעז סָאװ ,שידיי ןשימייה ןיא רעטרעוו עטונ ןַארַאפ ןענעז סע ןעוו

 ,טדערעגסױרַא טשינ ןרעוו סָאװ ןעגנַאלק ןביירש וצ רעדָא ,ןרָאװעג ןסענ

 ללכב ,אקווד ךיז טלַאה ךיא .עשי טענָאפ ַא זיא ךַארּפש רעזדנוא תעב

 .ויטַאוװרעסנָאק

 ַא רַאפ ןטלעוו ןייא טסייר סָאװ ,ימלַא רעקיבלעזרעד סָאװ זיא ענדָאמ

 .רד ביירש ךיא סָאװ רימ וצ תונעט טָאה ,ָאטשינ הליחתכל זיא סָאװ 'ה

 ימלַא .אפוג ןעמָאנ םעניא עקַאט טייטש סע יװ 'ט ןטימ ,רעצטייווש

 ןעמָאנ רעד וליפא טרעוװ שיליוּפ ןיא רעבָא ,שילוּפ ןופ היאר ַא טגנערב

 ,ב"א ןשיניײטַאל ַא טימ ,ןכַארּפש ערעדנַא יו טשינ ,טריזיטענָאפ ריּפכקעש

 .גהונ ךיז ןענעז

 פָא-ט רעד זיא "רעצטייווש , ביידש ךיא ןעוו :טושּפ ץינַאג זיא ךַאז יד

 רעצייװש  טבייש עמ ןעו ;טדערעגסױרַא טרעװ ט רעד ןוא ,ט ןּכױא

 ַא זיא סע .צ םעניא ךיז טרילרַאפ ט רעד ןוא ,יי ןפיוא ּפָארט רעד זיא

 םעט רעגונעג ַא ןיוש זיא ןיילַא סָאד ןוא ,ּפָארט ןוא קיטענָאפ ןופ ענַארפ

 רעצטייווש .רד זַא רעכיז ןיב ךיא .רעצטייווש ןיא 'ט םעד ןביירש וצ ףיוא

 ןקידנּפַאכּפָא ןטימ רעדייא ,ט םעד ףיוא ּפָארט ןטימ ןדירפוצ רעמ זיא

 ,טשוטרַאפ טרעוו ט רעד ווו ,ףַארט ןטשרע

 נָא) רַאב ןַאמרעה טביירש ימְלַא יצ ןסיוו וצ ןלעב ַא ךיא ןיכ בגא

 ינֶא) רעלַאמ ווַאטסוג רעדָא (רהָאב טָאטשנָא) רָאב סלינ (רהאב טָאטש

 ,(רעלהַאמ טָאטש

 .טקידנערַאפ חוכו"ה רעד ,ענונ ךימ זיא סָאװ ,זיא םעד טימ
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2 
 יה 2 = 4

 ; רוטַארעטיל עשידיי יד זיא ןיילק יו

41 

 :םיױרַא רימ ייב טָאה עמעט רעד טָא ףיוא ןביירש וצ קנאדעג םעד

 רע וו ,ווָאנבוד ןועמש רעקירָאטסיה ןטפעב רעזדנוא ןופ ווירב ַא ןפורעג

 -ַארעטיל רעניילק ַא ןיא רעביירש רעפיורג ַא זיא ץרּפ זַא ,סיוא ךיז טקירד

 רעקיסעמלטימ ַא ןעוועג רע טלָאװ רוטַארעטיל רעסיורג ַא ןיא דעבָא ,רוט

 רעייז ַא טימ ווירב ןכעלדניירפ רָאג ןייז קידנקידנערַאפ --- ןוא ,רעביירש

 ַא רַאפ טסַאּפעג ךיז טָאה ןצרּפ רעביא ךוב ןיימ זַא --- גנוניימ רעקיצניג

 .דלעה ןרעסערג
 ןייק ןיא ןזָאלנײרַא טינ טציא ךיז ךיא ?יוװ ןצרּפ ןנעוו אלימ ןיא

 ןיוש זיא קיטירק רעשידיי רעד ןיא גנוטכיר רעסיוועג ַא טיול .עיסוקסיד

 אנמחר ,שינעטער ַא רָאנ ,רעביירש ןייק טינ רָאנ זיא ץרּפ זַא ,טכער דלַאב

 סָאװ ,עמעלבָארּפ ַא ,ןרעלקפיוא זומ ןעמ סָאװ ,שינעמייהעג ןימ ַא ,ןצל

 *רעדנַאנופ ביוחמ ןיא ןעמ סָאװ ,רעטנָאלּפ ַא ,ןזייל טשרע ףרַאד ןעמ

 .ןעלקיוו
 -ַארעטיל עניילק ַא ןיא רוטַארעטיל עשידיי יד יצ ,רעבָא ענַארפ יד

 רעד ייב טקנוּפ רעטקיטייוװעגנָא ןַא זיא'ס םירָאוו ,ןרירַאב ָאי ָאד ךיא לע רוט

 ,רערעזדנוא ץנענילעטניא רעצנַאג

 -ַאלער ךעלשּפיה זיא "סיורג , רעדָא ,"ןיילק , ףירנַאב רעד :לכ םדוק

 רעדָא ,רעשיזיוצנַארפ ,רעשישטייד ,רעשילננע רעד ןגעקטנַא יאדווא .וויט

 יז זיא ןיילק ,ערענָאמ ַא רוטַארעטיל עשידיי יד זיא רוטַארעטיל רעשיסור

 ןשיטסיטרַא םוצ סָאװ ,םעד בילוצ רעבָא רקיע רעד ;םימעט המכמ ייז יבנל

 רעדנַא יד ,קירוצ רָאי 78 ערעסָאװ ַא טימ ןעמוקעג טשרע יז זיא קורדסיוא

 .קירוצ רָאי טרעדנוה רָאֹּפ ַא טימ ןזיר ערעייז טַאהעג ןבָאה ןרוטַארעטיל

 ךיוא ןיוש ןבָאה עשינעילַאטיא יד ןוא רוטַארעטיל עשינַאּפש יד וליפא

 רוטַארעטיל עשידיי יד סָאװ ,טייצ רעד ןיא שזַאטס ַא ןבילקעננָא טַאהעג

 .ךעלעקיוו יד ןיא ןעװעג ךָאנ זיא
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 וצ ,טנייה םוצ ןקוקוצ ךיז ןוא רבע םעד ןניוברַאפ ,רעבָא ,רימָאַל

 -ַארעטיל רעשידיי רעד ןשיוװצ ,סע טסייה ,ךיילנרַאפ ַא ןכַאמ ,רוד רעזדנוא

 טינ ןיוש רימ ןלעװ -- | וטַארעטיל עטנכערעגסיוא-ןביוא יד ןוא רוט

 ,ץלַא ךָאנ טעוװו סע .עלעקּפוק ַא ןגעקטנַא גרַאב ַא רעמ ןגיוא יד רַאפ ןבָאה

 ןביֹוהנֶא טינ זדנוא טעוװ סע רעבָא ,קוליח דעסיורג ַא ןייז ,ךיז טייטשר

 | ,ךיילגרַאּפ םעד ןופ ןגיוא יד רַאפ ןעלדניווש וצ רעמ
 ןטכַארטַאב וצ טניואועג ןזיא סָאװװ ,שטנעמ רעיקפיואנביוא רעד

 ,סעציילּפ יז טימ ןשטעווק ךעלריטַאנ טעװ ,תומכ ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ ץלַא

 וליפא ךַארּפש ריא סָאװ ,רוטַארעטיל ַא ןגעוו ןדער ױזַא ןעמ ןָאק ױזַא יו

 ,טינ טָאה סָאװ ןוא תוקחד ןיא ןפַאשעג טרעוװו סָאװ ,קפסב לטומ ךָאנ זיא

 ןשימעדַאקַא ןייק טינ ןוא ןָארטַאּפ ריא ןייז לָאז סָאװ ,גנוריגער ןייק טינ

 ? ןעילוט ךיז :ָאז יז ןכלעוו םורַא ,זיירק

 -שידיי עסַאמ עקינָאילימ-ףניפ ַא ןכיילגוצ ןעמ ןָאק ױזַא יו ,םער ץיוח

 ןייא ןיא ךיז טלַאה סָאװ ןוא טײרּפשעצ ןוא טייזעצ זיא סָאװ סרעדער

 -ַאב רעקינָאילימ-טרעדנוה ַא וצ ,(ךיוא ןרילימיסַא רשפא ןוא) ןסַאּפוצ

 ןוא ןטעטיסרעווינוא ,ןגַאלרַאפ ,סעימעדַאקַא ,ןטוטיטסניא טימ גנורעקלעפ

 ? ןעטייוו ױזַא

 ןרָאװעג טריפעגרעבירַא זיא טייקניילק ןופ הנשה יד זַא ,ךיז טכוד רימ

 ַא זַא ,ןסייה לָאז סע .רוטַארעטיל רעד ףיוא ןדיא לָאצ רעּפַאנק רעד ןופ

 סיורג ַא יװ תוחכ עשירעפעש רעקיצניװ ןבעגסיורַא ןומ עּפורג עניילק

 ןעמוק עקַאט טפרַאדַאב ןעמ טלָאװ ןצעזעג-טייקכעלרעּפמייש יד ןופ .קלאפ

 -טנַא "ןכָארברַאפ , רדסכ ,רעבָא ,ךָאד ןֿכָאה ןדיא יד ,אנקסמ ןימ ַאזַא וצ

 רעד ןיא -- ןטיבעג עלערוטלוק עֶלַא טעמכ ףיוא ץעזעג ןקיזָאד םעד ןגעק

 ןוא ,טסנוק רעד ןיא ,ץינעדורּפסירוי ןיא ,טפַאשנסיוו רעד ןיא ,ןיצידעמ

 "ונתרחב-התא ןייק טימ ןָאט וצ טשינרָאג ָאד ןבָאה ןטקַאפ יד .ווװ עלַאמ

 ןעניפעג רעקלעפ ענעדיישרַאפ יד ןופ ןרוטַארעטיל יד ןיא עקַאט ןוא --- קוק

 .ןרוטַארעטילי עקיזָאד יד טרעכיײרַאב ןבָאה סָאװ ,ןדיא ֿלָאצ עסיורג ַא רימ

 טלָאװ רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןַא ,טּפָא ןביולג טינ ךיז טליוו סע

 עקַאט לָאז ענייה זַא ,טלעפעג טָאה ?פיוו רעכָא ,ענייה ַא ןייז טלָאמענ טנָאקעג

 רע טלָאװ ןוא ,שידיי ןבירשעג עמַאמ ןייז ךָאד טָאה ?טעָאּפ רעשידיי ַא ןייז

 עלַאנָאיצַאנ-תמא טַאהעג ןוא ָאטעג רעתמא ַא ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד ןעוועג

 רימ םירָאװ ,שידיי ףיוא ןזײװסױרַא תונואג ןייז טנָאקעג רע טלָאוװ ,ןליֿפעג

 -טייד רעד ןיא טקעטש הרובנ עצנַאג יד זַא ,ןעמעננָא טינ רעכיז ראד ןלעוו

 ."לצעלּפיץירקַאל ןופ םעט, ַא טָאה שידיי זַא רעדָא ,ךַארּפש רעשיש

 ערעזדנוא סָאװ לַאװק ןקיבלעזמעד ןופ ענייה ךָאד זיא ןעמעלַא א

 יד ןָא ךס ַא טדנעװעג ךיז טָאה סע ןוא ,רעלעטשטפירש עשידיי עלַא

 ןטימ יצ -- טעוועריקעג ךיז טָאה רענעי רעדָא רעד ױזַא יו ,ןדנעטשמוא

 ..טלעו רעד וצ םינּפ ןטימ יצ ,קלָאפ ןשידיא םוצ םינּפ
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 טידיי עירעּפמיא יד

 100 ערעייז טימ רענַאקירעמַא יד זַא ,ןָא ךעלטניווועג ןעמענ דימ

 -ערג ךס ַא רָאנ ,רעמ ךס ַא רָאנ טינ ןבעגסיױרַא ןזומ רעניווונייא ןָאיליפ

 :ערפ ַא רעבָא רימָאל .ןדיא עקידנדער-שיריי יד יו רעלעטשטפירש ערעס

 -עמַא ןיא רוטַארעטיל רַאפ זירּפלעבַאנ םעד ןעמוקַאב טָאה סע רעוו ,ןָאט

 ןופ סיאול סע טייטש רעכעה ?פיוו טימ ןיא ,ונ .סיאול ריעלקניס --- עקיל

 בילוצ ךיילגרַאפ םעד טפָא ןעעזרַאפ ריס ?רעלטסניק רותב ה"ע ןשַא ולש

 טייקטנעאנ בילוצ לָאמַא .תוינּפ עכעלנעזרעּפ לָאמַא ןבָאה רימ סָאו םעד

 ןַארַאפ ךעלשּפיה ץנַאג ךָאנ זיא סָאװ ,ליפעגסלפש םעד בילוצ לָאמַא ןוא

 .ץנענילעטניא רעזדנוא ןשיווצ

 :ןתנעט דלַאב ןלעוו רעקיטירק עטריטנעטַאּפ ערעזדנוא זַא ,סייוו ךיא

 עג לָאסעלַא ןיא קיטירק עשידייישיערבעה עלענָאיצידַארט יד ,"תולעפתה,

 -רַאפ רדסכ טָאה ןַאמשירפ .ןסיײרוצרעטנודַא טוהל רשפא רעדָא ,הטונ ןעוו

 ץרּפ טימ ןָאטעג עבלעזסָאד טָאה ןיניירב .סיינ סעּפע ףיוא זָאנ יד ןסיר

 סע .טרַּפ םעד ןיא טקידניזעג ךיוא טָאה תובשחמ לעב ,ןיקסנעלַאמפ

 רָאּפ ַא ףיוא עּפָארייא ןייק קעװַא ןרָאפ סָאװ ,ןטנעדוטס ענעי ןָא טנַאטרער

 ץלַא ןופ קעלק ןעייּפש ןָא ייז ןבייה ,קירוצ ןעמוק ייז ןעוו ןוא ,םישדה

 ערעזדנוא ןיא ןָא ךָאנ טלַאה םזיבָאנס רעקיזָאד רעד ,שינאקירעמַא זיא סָאװ

 תילפש ןופ ךירטש רעד טָא זַא ,הדבס ַא ןיא סע ןוא ,ןזיירקדרעקיטירק

 .ןרעו טלצרַאװענסיױוא טינ ךיג ױזַא טעוװ

2, 

 רעלעטשטפירש עטפירַאכ יד ףיוא ןזייוונָא יאדווא זדנוא טעוװ רעצימיא

 טעסדנוא ,ףעלרענַאל ,ןופמַאה ,ןעסביא -- רעדנעל עשיװַאנידנַאקס יד ןיא

 -ַאנידנַאקס ןיא ךעלדנעל עניילק יד זַא ,ןבענוצ ןזומ לע ךיא ,עי ,וו"ַאא

 ןעוו יצ ,רעבָא ,-עכיז טשינ ץֶלַא ךָאנ ןיב ךיא .רעדנווװ ןזיוװַאב ןבָאה עיוו

 רעזדנוא ןופ רוטַארעטיל עשידיי יד ,רעביירש טימ רעביירש ןכיילגרַאפ רימ

 א ןייז טינ ץֵלַא ךָאנ טעוװ ,רעשידעווש וליפא רעדָא רעשינעד רעד טימ רוד

 ןענייז סנעפביא ןוא סנוסמַאה יד זַא ,ןיימ ךיא .טייז רעזדנוא ףיוא לטשער
 טניימ ,לשמל ,ױזַא .ערענעלק יד ןעניישרַאפ סָאוװ ,גרעב עכיוה ןופ ןציּפש

 סע סָאװ ,םעד בילוצ דנַאל שילַאקיזמ קרַאטש ַא ןיא דנַאלניפ זַא טינ
 ,טייצ רעזדנוא ןופ רָאטיזָאּפמַָאק רעטסערג רעד רשפא ןטרָאד ךיז טניפעג

 ןפרַאד טינ ךיז לָאז רוטַארעטיל עשידיא יד זַא ,ןייז אקווד ןָאק סע
 -ילוּפ רעד ייס ,ןרוטַארעטיל עשיוואנידנַאקס יד ייס ןגעקטנַא ןעמעשרַאפ

 לָאז ןעמ ןעוו ,רעשידנעלַאה רעדָא רעשיכעשט ,רעשירַאננוא דעד ייס ,רעש

 ,עשינָאטסע יד יו ןרוטַארעטיל עכלעזַא ןגעוו -- ןובשה ןקיטכיר ַא ןכַאמ
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 קא ב ָאר .א .א

 ביוא ןוא ,טדערעגּפָא ןיוש זןיא עשינעמור ,עשיכירג-ייג ,עשיטעל ,עשיווטיל
 ?רעניילק ַא רַאפ ןטליג רוטלוק עשידיי יד לָאז סָאװרַאפ ָאט ,ױזַא

 -רעמ ןייז ,ךיז טייטשרַאפ ,ןעמ ןומ ,ןכיילגרַאפ עכלעזַא ןכַאמ וצ

 ;ןרוטַארעטיל עקיטייצטנייה יד ןופ ןעגנוכיירגרעד יד טימ טנַאקַאב רעקינייװ

 יירד רעדָא ייווצ יד רעסעב ,רוטַארעטיל עסיוועג ַא ןעמענ ןָאק ןעמ רעדָא

 יו ףיוא ,ןעז ןוא ןרעטסומ ראפ טייצ רעזדנוא ןופ ןרוטַארעטיל עטסכעה

 -ירק ,ןטסינָאטעילעפ ,ןטעָאּפ ,רעביירש-ןציקס ,ןטסינַאמָאר ערעזדנוא טייוו

 -ילבוּפ ,ןטסידָארַאּפ ,רעקיריטַאפ ,רעביירשַאב-עזייר ,ןטסירָאמוה ,רעקיט

 .קילעטשרעטניה ןענייז רעטייוו ױזַא ןוא ןטסיצ

 טיירג טשינ ךָאנ ןיב ךיא .ןקערשרעד טשינ רענעייל יד ךיז ןלָאז
 ןוא ,טייטנָא ןֵא רָאנ סָאד זיא ?ייורעד .ךיילגרַאפ ןקיזיר ַאזַא ןכַאמ

 ,סעיצארטסוליא עכעלטע טימ ןצונַאב ךיוא ןיוש ךיז רימ ןלעוװו ייברעד

 (* ,עדָאטעמ רעד ףיוא זייוונָא ןַא ןייז ןלעוװ סָאװ

 ןעמונעננָא ןלעװ ןעגנוצַאשּפָא עניימ זַא ,רָאֿפ טינ ךיז ?עטש ךיא

 ןענָאק טעו רענייא רעדעי .,זָאנ רעד טימ ןעיירד סָאװ ,עלַא יד ייב ןרעוו
 רעטנענ טירט ַא ןייז רעבָא ךָאד טעװ סע .םענעי רעדָא םעד ףיוא ןנערפּפָא

 ,ענַארפ רעד ףיוא ןרעפטנע וצ ףיוא

9 

 90 ַא טימ טקורדעג ןעוועג זיא ווירב סווָאנבוד ףיוא רעפטנע ןיימ

 ןעו רוטַארעטיל רעזדנוא ףיוא תונברוח ייווצ יד רַאפ .ה .ד ,קירק רָאי

 -טכַאלש ןפיוא ?ייט ,ןרָאװעג טעגרהרעד ןענייז סרעביירש עשידיי 800 םורָא

 .ה ,ד טרידיווקיל טרעדנוה רַאֹּפ ַא ןוא טעװעזַאנגרַאפ עטסרעמ יד ,דלעפ

 עשידיי יד ביוא ,ןרעגַאלןפַאלקש יד ןיא טערָאמעגסיױא רעדָא ןסָאשרעד

 רעקירָאטסיה רעסיורג רעזדנוא יו עניילק ַאזַא ןעוועג טלָאװ רוטַארעטיל

 ןענייז טייצ רענעי טניז זַא ךָאנ טרפב ,טציא רימ ןטלָאװ ,יז טנכעררַאפ

 טיֹוט ןכעלריטַאנ ַא טימ ןברָאטשעג סרעביירש עשידיי טרעדנוה רֶאּפ ַא

 ךירש ַא ןבָאה טפרַאדַאב טציא רימ ןטלָאװ (זדנוא ייב ךיוא טפערט סָאד)

 ןענייז סָאוװ רעבָא ,ןטרָאד ןוא ָאד רעביירש ַא ,רוטַארעטיל ַא ןופ טילּפו

 גונעג ןדנוא ייב ןבילברַאפ ךָאנ ןענייז ,תודיבא עסיורג עֶלַא ךָאנ ?ןטקַאפ יד

 הכולמ ַא טימ דנַאל ַא ןופ רוטַארעטיל ַא רענײשַאב ֹוצ ףיוא ןטַארעטיל
 .טינ סָאד ןבָאה רימ סָאװ טַארַאּפַא

 קילדנעצ רַאּפ ַא ןענעכערסיוא טנָאקעג רימ ןטלָאװ רענאשז ןדעי ןיא

 -ןעּפ ןגעקטנַא קירעדינ ןטלַאה טפרַאדַאב טינ ךיז ןטלָאװ סָאװ רעמ יצ

 .38 לטיפַטק עז (*
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 שידיי עירעּפמיא יד

 ןטרָאד ןוא --- ךיירקנַארפ רעדָא ,דנַאלסור ,דנַאלשטייד ,דנַאלגנע ןיא םירבח

 ןסיטסננעל ןיימ ןיא .לַאמרָאנ רעקינייוורעמ ןעגנַאנעגנָא ןבעל סָאד זיא
 לעווי ָאד .ןכיײלנרַאפ טכַאמעג ןוא המישר ַא טכַאמעג ךיא בָאה רעפטנע

 רענעי רעדָא רעד ןָא ךיז טּפַאכ דלַאב תמחמ ,ןזחרעביא טינ תועט םעד ךיא

 סע ןוא ,המישר רעד ןיא טלעפ רע זַא דניירפ ַא רענייז רעדָא רעביירש

 סנרעדעי זַא ינסמ השמל הכלה ַא זיא'ס יו טקנוּפ . ..'וקעציו ַא טרעוו

 .רעטסייל ַאזַא ןיא ןעניפעג ךיז זומ ןעמָאנ

 וצ ןעוועג זיא רע .ןצרַּפ ןופ ןטלַאהעג קראטש טינ טָאה ווָאנבוד

 וטפיוא ןשירַארעטיל ןייז טצַאשענרעטנוא לסיבַא רע טָאה םיא וצ טנָאנ

 יוזַא ןעוועג רימ זיא ןירעּפלַאה ,ל .מ ,לשמל ,ךיז ןופ סע סייוו ךיא .ךיוא

 וצ טּפַאכעגנ ךיז ךיא בָאה טיוט ןייז ךָאנ טשרע זַא שטנעמ ַא יו רעדיוורעד

 ךָאנ בָאה ךיא תעבכ ,רָאי 20 וצ טצעשעגנירג בָאה ךיא סָאװ ןטכיררַאפ

 ,טלעוו רעד ףיוא קוק ןוויטקעיבָא ןייק טָאהעג טינ

 ךס ַא רָאג רע טָאה ,ןצרּפ טנעקענ טוג וצ טָאה ווָאנבוד רעבָא ביוא

 ַא ?כ םדוק ןעוועג ךָאד זיא רע .טנעקעג טינ רָאג סרעביירש עיינ יד ןופ

 ןוא ;ךאפ ןייז ןיא ןָאטעגניירַא ובורו ושאר ןעוועג זיא סָאו רעקירָאטסיה

 ןבָאה סָאװ ךס ַא ןעזרַאפ יאדווא רע טָאה -- 70 רעכעה -- רעטלע ןייז ןיא

 ַא וַא ?ל2 ַא ןופ רימ ןסייוו עיגָאלָאכיסּפ רעד ןיא .שידיי ףיוא ןבירשעג

 טלעטשעגנָא בוטש ַא יו רענעלק סיוא טעז טליפעננָא טינ זיא סָאװ בוטש

 טָאה סָאװ רוטַארעטיל ַא ףיוא לח רעמ ךָאנ ןיא סָאד ןֹוא ,לבעמ טימ

 -ירעפעש טימ טליפענסיוא ךיז ןזייווַאב ןזיולב יד ןעוו ,סרעביידש קינייװ

 ןופ ןייג ןלָאז רימ ןעוו ןוא ,ןעזנָא ןַא רוטַארעטיל יד טָאה ,תוחכ עש

 זַא ןעזרעד טשרע רימ ןטלָאװ ןטנַאלַאט יד ןביילקפיונעצ ןוא דנַאל וצ דנַאל

 רעדָא ,ןליוּפ עקיטציא סָאד יו עפש ערעסערג ַא רשפא טָאה דנַאל-שיד

 ,עינלעב

 ןעמענוצמורַא עבַאגפיוא יד טלעטשענ ךיז ןבָאה סָאו עכלעזַא רָאנ

 ןיא רוטַארעטיל רעזדנוא יצ ןטּפשמ ןענַאק ןואּפ עריא עלַא ןיא ענַאל יד

 ןייק טינ ןבָאה רימ .רעשרָאפ ַא ןייז ןעמ ףרַאד וצרעד .טינ יצ עניילק ַא

 סע טָאה עלהכולמ עדַאיל ַא יו םעד ףיוא סעידיסבוס רעדָא סעידנעּפיטס

 ןענייז סרעביירש ערעזדנוא זַא קורדנייא רעד דימת זדנוא ייב זיא רַאפרעד

 .אנרד-תוחנ ַא זיא ערעזדנוא רוטארעטיל יד ןוא דנַאטש ןקירעדינ ַא ןופ

 רעזדנוא ןייז ףרַאד סָאד -- ןצעשרעטנוא טינ ןוא ןצעשרעביא טינ

 יד ףיוא ךיז ןּפַארד ןלעוו טינ ריִמָאל ,רוטַארעטיל רעזדנוא וצ גנולעטש

 ייב ןלַאפּפָארַא טינ ךיוא רימָאל ןוא ,ןרוטַארעטיל עקיזיר ןופ טנעוו עכיוה

 םעד ןגייב טינ רימָאל .סעטעג ןוא סריּפסקעש ןייק טינ ןבָאה רימ ביוא ךיז

 יד ןיא ךיז ןפיוקרַאפ סָאװ רעכיב ןופ םירבחמ עכעלקילג יד רַאפ ּפָאק

 ,ןבָאה טינ קרַאמ אזַא ןענָאק רימ זַא ןסייוו רימ ןעוו ,רעטנזוט רעטרעדנוה

 טּפַאכ ,סיעלּפ ןָאטיעּפ טסייה סָאװ שילננע ןיא ןַאמָאר ַא סױרַא זיא טָא
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 קא ב ָא  .א .א

 סנטסבעה ןזרנוא ייב טלָאװ עטרבהמ יד ,רעסַאו הצמ יו ךוב סָאד ןעמ

 לופ ,ןַאלּפ ַא ןָא ,ןניוצעצ זיא'ס .ןַאמָאר-סגנוטייצ ַא ןביירשנָא טנַאקעג

 יד יו יױוזַא ןוא ,הּפלובנ ןוא ,ןטנעדיצניא עשיּפַארגָאנרַאּפבלַאה טימ

 ,ןַאמ ריא ןוא עטרבחמ דעד ןנעוו סיינ ןלייצרעד וצ טָאהעג ןבָאה ןעגנוטייצ

 ןגאז רָאפ-עד ןעמ ןָאק יצ ,ןַאמַאר םעד ףיוא שינעּפַאכסױא ןַא ןרָאװעג זיא
 -רַאֿפ סָאװ סרעלייצרעד ערעזדנוא יו ,שירעביירש ,רעכעה טייטש יז זַא

 ?ןרַאלּפמעזקע טנזיוט ַא ןיא ךיז ןפיוק

 יד זיא ןיילק יװ רעדָא סיורג יו ענַארפ דעד וצ וצ ןטערט רימ ןעוו

 ןעמ טסעמ ןכַאז עכלעזא ןֵא ןעניז ןיא ןבָאה רימ ןלָאז ,רוטַארעטיל עשיריי

 קירק רָאי 8000 ַא טימ .רעטעמ ןטיול טינ ייז טלייצ עמ ןוא רונש ַא טימ טינ
 רעטרעו יד ןוא ,ןושל ןעמוקַאב רבדמ ַא ןיא ץענרע קלאפ ןיילק ַא טָאה

 ןשטנעמ ןענָאיליב ןוא ,טלעוװ רעצנַאג רעד רעביא גרעה טזָאלעג ךיז ןבָאה

 טביוטרַאפ סָאװ הקד הממד לוק רעד ןוא ,ייז ךרוד ןרָאװעג עּפשומ ןענייז

 .רוטַארעטיל רעשידיי דעד ןיא ןרעה ךיוא ךיז טזָאל םערוטש םעד
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 -וטַארעטיל עשידיי יד טבעל סע

 סטש .ה .ד ,דצה ןכ םיריוטקָאד ךס ַא טָאה רוטַארעטיל עשידיי יד

 ?טשינ סָאװרַאפ ןגָאז תוניבמ רָאנ ,טשינ ייז ןבָאה רוטַארעטיל יד טריד

 ?קיטרַא ןיימ ףיוא ?שמל .רעקימעדַאקַא ןענעז םיריוטקָאד יד ןופ לייט

 רוטלוק עשידיי ַא ןייז רָאנ ןָאק יצ, ילרעטרָאװק שיאושזד רענָאדנָאל ןיא

 ןיפ ןיבַאר ר"ד ןעלקיטרַא עגנַאל טימ ןפורענּפָא ךיז ןבָאה ?"שילננע ףיוא

 -יס-עווינוא:שזדירבמעק ןופ סעשטייד ר"ד ןוא טעטיסרעווינוא-דרָאפסקָא

 םיודַא טזיױו ןוא שיאערכעה תבוטל שידיי לטבמ זיא רעטשרע רעד .טעט

 ןיָאז וצ ןעניגרַאפ ךיז רע ןָאק טא .שידיי ענונב ןסיוומוא ?סיב שפיח ַא

 נָא סאווּפַאנק שידיי טָאה ןעקנעד ןטסנרע ןופ דלעפ ןיא , זַא ,רעמ טשינ

 ןופ ןצכעבילברעביא יד טימ ןיולב טקַאטנָאק ןיא טננערב סע .ןטָאבוצ

 םורד ןיא ןוא גנַאהרָאפ םענרעזייא ןרעטניה םוטנדיא ןקידנדער-שידיי םעד

 שיאושוד) "גנוזיילפיוא ןופ סעצָארּפ ַא ןיא סעּפורג עדייב --- עקירעמַא

 . .(80. ז ,1989 טפעה-רעמוז ,ילרעטרַאוװק

 ןיימ ףיוא טקעריד ךיז טיצַאב סָאװ ,סעשטייד ר"ד ,רערעדנַא רעד

 וַא ןוא ,רוטלוק עשידיא-שילננע ןַא ןייז אי ןָאק סע זַא טלַאה ,ףורסױרַא
 זָארַפ ַא ןוא ,טריּפמורָאק ,קידלטעטשניילק טציא זיא רוטַארעטיל עשידיי יד
 -כוא ,ןייזטסוװַאב ןּפורג-טעטירַאנימ םענעדירפוצ ןימ ןטסגרע ןופ טקוד

 ."לַאטנעמיטנעס ןוא שיטירק

 רעשזדירבסעק ןוא רעדרָאפסקָא ןייז ייז ןנעמ ,םיאנת עכלעזַא טימ ,ונ

 ךיא זַא ןייז ןָאק סע רָאנ ,ןרעהרַאפ וצ סָאװ ָאטשינ ךיז זיא ןרָאסעּפָארּפ

 טײטַאּפמיס אקווד זיא סָאװ ,גַאטנָאז .י רָאטקַאדער םעד ןָאט בילוצ לע

 (* .אתגנולּפ-ילעב עניימ ןרעפטנעּפָא ןוא רוטארעטיל רעשידיי רעד וצ

 יו ,טזיוַאב סע תמחמ רעקימעדַאקַא עקיזָאד יד ךיא בָאה טריטיצ

 ,ןרָאװעג טקורדעגּפָא יא רעטרעװ 4000 8 טלַאה סָאװ רעפטנע ןיימ (*
 ירָאװס שיאושזד ןוּפ ןרעמונ עכעלטע ןיא ןעגנַאגעגנָא זיא עטַאבער יד ןוא
 .ןָאדנָאל ,ילרעט
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 קַאבָאר .א .א

 עמ תופיקת ַא רַאפ סָאװ טימ ןוא ,ןזיירק ענעי ןיא טסייו עמ קיצניװ

 רע יצ ,רענייא רעדעי .רעקימעדַאקַא ייב רָאנ טשינ זיא סָאד ןוא .טדער

 ןבעג וצ אדבוע יד ךיז ףיוא טמענ ,טשינ רעדָא ,ןצרַאה ןיא טָאג טָאה

 .המודכו ,ןבעל סָאד ןגָאזוצּפָא ,תואיבנ ןגָאז וצ ,תוצע

 זיא רוטַארעטיל עשידיי יד סָאװ ,םעד ןגעקַא סָאד ךיא גָאז ןגָאז

 ,קנַארק ןכוסמ יז זיא םענייא ייב ;רָאטקָאד ןטיול ןּפַאטע ענעדישרַאב ןיא

 ייב ,גנונעפָאה לקיטש ַא ךָאנ טעילט ןטייווצ ַא ייב ,ע-מ-ביכש ַא טושּפ

 ַא ןוא ,ןברָאטשעג ןיוש יז ןיא ןטרעפ ַא ייב ,ייברַאפ יז זיא ןטירד ַא

 .היול רעד ייב ןעוועג ןיוש זיא רע ןַא ,ךייא טלייצרעד רעטפניפ

 עכעלגעט ליפיוו סיוא טנכער רע ,רעקיטסיטַאטס רעד טמוק טינַא

 ליפיוו ,טציא ליפיוו ןוא קירוצ רָאי 98 טימ ןעוועג ןענעז סע ןעגנוטייצ

 'יװ ןוא 1990 ןיא טַאהעג טָאה סטרעװרָאּפ רעד רעדָא גָאט רעד שזַאריײ

 'רַאפ סע יװ ױזַא .טנורג וצ טייג רוטַארעטיל עשידיי יד ללכח .טציא יפ

 אנקסמ רעד וצ ןעמוק טזומעג ןעמ טלָאװ ,סענַאיּפ קיצניוװ טציא ךיז ,פיוק

 .ּפָארַא גרַאב טייג עקירעמַא ןיא קיזומ יד זַא

 ליפיוו לשמל ,דוטַארעטיל ַא ןופ םינמיס ערעדנַא ןַארַאפ ןענעז סע

 סָאװ ץרּפ .ייז ףיוא ּפֶא ךיז טפור עמ יװ ןוא ,סױרַא ןעייג סע רעכיב

 יַאב ותעשב טָאה ןוא ךעלטרעווכעטש סנַאמשירּפ ןופ ןטילעג רדסכ טָאװ

 ףיוא ןלַאפעג זיא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד רַאפ רשוי ץיילמ א ןייז טפרַאד

 ןטַארעטיל רעװעשרַאװ תעב ןענַאמשירפ טימ ןצייר וצ ךיז האצמה רעד

 סע וַא ןמיס ַא ןעוועג ןצרּפ רַאפ זיא סָאד .ייליבוי ַא טכַאמעג םיא ןבָאה

 ייליבוי םעד סע טכַאמ רע םירָאװ ,רוטַארעטיל עשידיי ַא ןַארַאפ ָאי זיא

 טכַאמ ןעמעו ןוא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ רעייטשרָאפ טשינ ביוא

 ?רעביירש ןשיאערבעה ַא יו טקנוּפ ,ןשידיי ַא טשינ ביוא ייליבוי םעד ןעמ

 "עג ןופ ןגיוא יד ןיא סָאװ ,םינמיס עדעדנַא ןעגנערב רָארג ליוו ךיא

 .שילרעטסיוא ?סיבַא ןעזסיוא ייז ןלעוו סרענעייל עסיוו

 ןעו רָאי 20 זיולב ןעװועג טָלַא ןיא סָאװ ,ןַאמ ַא ןַא עז ךיא ןעוו

 .שיריי ןיא ןבירשעג רָאי ריפ-יירד ַא זיולב טָאה ןוא ןברָאטשעג זיא רע

 !רַאומעמ ,רעדיל ,ןעייסע טימ עפש ַאזַא ,סיוא-רָאי ,ןייא-רָאי סיודַא טפוד

 ןייז רָאנ טשינ טריריּפסניא רע טָאה רָאי דָאּפ יד ןיא זַא ,םיא דעביא

 ןכעגרַאפ טשינ םיא ןָאק עמ ןוא ,תורוד עקידרעטייוו רָאנ רוד םענענייא

 .ווטַארעטיל עשידיי ַא ןַארַאפ זיא סע ןזַא רימ ייב טסייה סָאד טָא --

 םעֶאּפ רעד יו רעכיג ,טסילַאעדיא רעסיורג רעד טַאטשלעדע ןיא סע ,תמא

 ןִלַא סָאד טגנערב רוטַארעטיל עשידיי יד רעבָא ,עלַא יד טקריװַאב סָאװ

 ןפַאשעג ןענעז רעדיל קיצכעז רעבירַא זַא ,סיוא ןעניפעג רימ ןעוו .סױרַא

 ןיפ ךוּפיה רעד טעמכ ןעוועג זיא סָאװ ,ןרעּפלַאה 9 מ םורַא ןרָאװעג

 רוטַארעטיל ַא ןבָאה רימ זַא ,גנונַאמרעד ַא רעדיוו סָאד זיא ,ןטאטשלעדע

 .ךיילנ ןטייל טימ
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 שידיי עירעּפמיא יר

 טענעסעגרַאֿפ ַא ןופ ןובזע םעד סיױורַא טיג יקצישָאדַאר ןעוו רעדָא

 -רַאֿפ וצ ידכ ,ימ ןוא טלעג ןטסָאק ךיז טזָאל ןוא ,?ורק םייח ,רעביירש

 רימ זַא ,ןמיס רעּפַאנק ַא סָאד זיא יצ --- דניירפ ןכעלקילנמוא ןַא ןקיבײא

 .-עקיצנייא רעד טשינ ןיא רע זַא ךיז טייטשרַאפ ?רוטַארעטיל ַא ןבָאה
 -עביא ,ךיז טכוד ,ךוב ַא סנרעבנעצלָאטש סױרַא זיא קירוצ ןרָאי טימ
 .ןעשרַאװ השמ

 ןברָאטשעג ןרָאי ריפ רַאפ זיא לַאערטנָאמ ןיא :עיצַארטסוליא ןַא ךָאנ

 ןעצ ןפַאש וצ טעטימָאק ַא ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא דלַאב .לַאגיס .י .י

 ןיא ןעגנוצעזרעביא ךיוא ,רעכיב ענייז עלַא ןבעגוצסיורַא רעלָאט טנזיוט

 -ניי-ַא זיא םישדח עצרוק ןיא .ךעלגימ ליפיוו ףיוא ,שיאערבעה ןוא שילגנע

 -יידבעגסיוא זיא דנָאפ רעד ןוא ,עמוס רעד ןופ טפלעה יו רעמ ןעמוקעג
 ךָאנ ןיא לַאערטנַאמ ןוא -- רעלָאד טנזיוט ףלעווצ ףיוא ןרָאװעג םרעט
 ןזיא סע זַא ,קהבומ ןמיס ַא ןיא סָאד טָא .טָאטש ץ'ניווָארּפ ַא ןעמעלַא
 .רוטַארעטיל עשידיי ַא ןַארַאפ

 -יפ עשידיי יד טזָאל ,ןעגנילק טשינ לָאז סע לַאסקָארַארַאּפ יו רעבָא

 .רעביירש רעשידיי ַא טברַאטש סע ןעו ןטסרעמ םוצ ןרעה ךיז רוטַארעט

 ןעמ טלַאה םיקחרמ ןיא .סעמַארגעלעט ןָא ןעמוק תומוקמ עטסטייוו יד ןופ

 רעד ןופ עסערּפ רעשידיי רעד ןיא ןעמ טעז ןקורדסיוא-רעיורט .תורכזה

 ץיוו ןייק טשינ רעכיז ןוא ,אמזונ ןייק טשינרָאג זיא סע .טלעוו רערָאג

 זדנוא טזײװַאב רעביירש ןשידיי ןטסוװַאב ַא ןופ טיוט רעד זַא ןגָאז וצ

 רימ ןַא ןטיהּפָא טָאג לָאז רעבָא ,טבעל רוטַארעטיל עשידיי יד זַא ,םלוכ

 ושָאטַאּפָא ןַא ,ןעזייר ַא טברַאטש .םינמיס עכלעזַא וצ ןעמוקנָא ןפרַאד ןלָאז

 ,שינדעטיצ דרע ןא יו טקנוּפ ,?קָאש ַא ןינב ןצנַאג רעד ךיז טיג ױזַא
 .וצ ןעמוק סרעיוב ערעדנַא ןוא טביילב ןינב רעד רעבָא
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 טרעו סעּפע רעכיב עשידיי ןענעז יצ

 רעמיטנגייא רעייז יו םעדכָאנ ,רעכיב עשידיי יו טפָא ױזַא ןרעה רימ

 ןוא רעלדנעה"גרַאװטלַא רעד טמוק סע ןענַאװ זיב ,ךיז ןרעגלַאװ ,טברַאטש

 רַאפ .רוטַאלוקַאמ ףיוא םנחב וצ ייז טמענ ןוא ייז ףיוא םחרמ ךיז זיא

 ןייז ףיוא טלייצרעד (* "רעילָאטס רעליוװזנָארב רעד, טָאה ןרָאי עכעלטע

 --עד ,ןטסַאקטסימ ַא וצ ןעמוקעגוצ לָאמַא זיא רע יוװ ,ןפוא ןשיטסירָאפוה

 רעדָא ,ףיואנביוא ןֹופ עקַאט ןוא ,תויתוא עשידיי טימ רעכיב קידנעעז

 .רענעּפש-?;בֹוה -- ךוב ןגייא ןייז סעשטרַאטסענכױורַא טָאה ,ןָאנביױא

 עידעגַארט רעד ןגעו ןענעייל וצ ןעמוקעגסיוא זדנוא זיא לָאמ ליפיוו

 יז ןענעז רעפיוק רעייז ןופ ןבעל םייב וליפא סָאװ ,רעכיב עשידיי יד ןופ

 ױזַא --- ,גנע ךייש ;בוטש ןיא גנע ןוא ןגיוא יד ןיא סיורג ןעוועג ןיוטי

 ןטלַאהַאברַאפ רעדָא רעלעק ןיא ןנייל ייז ןעמ טנעלפ ןטלעז טשינ זַא גנע

 ּפָאק ןטימ ?קָאש ןקירוװעטײטַאב ַא טימ ןוא ,לרעמעק רעטצניפ ַא ןיא

 "?רעכיב עשידיי ןופ לרוג רעד זיא סָאד ןוא , ;ןטכַארט ןעמ טגעלפ

 ,טברַאטש .לזמ ַאזַא טָאה ךוב עשידיי סָאד רָאנ זַא ,ןעוועג זיא ןיימ רעד

 יב רעכיב יד ןביילב ,קעטָאילביב רעשילגנע ןַא ןופ סָאבעלַאב רעד ,רעבָא

 טייג קעטאילביב יד ,רעמכָאנ ,ןיינ .לבעמ סָאד יו טקנוּפ ,עילימַאפ רער

 רעשידיי דעװיאַאנ רעד ךיז טכַארט ױזַא .תורוד-רוד5 השיוריב רעבירַא

 .ךוב ןשילגנע םענופ הכרעמ יד אנקמ ןיא ןוא רענעייל

 ןעועג ךיוא ךיא ןיב ןרָאי עגנוי יד ןיא זַא ,ןייז הדומ ךיז ?יוװ ךיא

 הנמלא יד ןברָאטשעג זיא סע ןעוו ,קירק רָאי 28 רעכעה טימ .וויאַאנ ױזַא

 ,סמיישזד סםַאיליװ ,ףָאזָאליפ ןוא גָאלָאכיסּפ רענַאקירעמַא ןטסערג םעד ןופ

 ענייז ןופ רענייא הריד רעד ןיא ןבײלקנירַא טפרַאדַאב ךיז טָאװ סע ןוא

 יד ןיוח) רעדנוזַאב ךוב ןדעי ןצַאש וצ ןפורעגניירַא ךימ ןעמ טָאה ,ןיז

 רעד ןיא םינָאדװעסּפ סעד רעטנוא ןבײרש טגעלפ דלעפגירג .ב (*

 .עמיטש .ברַא .רפ
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 שידיי עירעּפמיא יד

 ןוא (קעטָאילביב רעדרַאװרַאה רעד ןיא ןרָאװעג ןבעגעגניירַא ןענעז סָאװ

 ןענָאק ןלָאז ןטנעדוטס ןוא ןרָאסעּפָארּפ יד ידכ ,ןזיירּפ יד ןלעטשפיורַא
 ןיא ןיא רדסכ געט עכעלטע ןוא ,קעטָאילביב רעד ןופ סעּפע ןפַאשנייא ךיז

 טָאה קעטָאילביב יד .דירי ןימ ַא ןעוועג גנוניווו רעשיטַארקָאטסירַא רענעי

 .רעכיב טנזיוט ןעצ ערעסָאו ַא טנַאמרַאפ

 סָאװ ,טינעעטיעג א ןעוװועג סָאד ןיא ,טנעצָאד ןגנו" םעד ,ריט רַאפ

 ךוב ַא ןביידשנָא לָאז ךיא זַא וצרעד טריפעג דעטעּפש ראי 20 טימ טָאה

 יד ףיֹוא ענייז ןעגנוקרעמַאב -עטנזיוט יד ןגעוו רקיע רעד ,ןסטיישזד ןגעוו

 -טנַא רעקיטסייג רעד ןגעו ךס ַא ןלייצרעד סָאװ ,רעכיב יד ןופ סעגערב

 ץָאק רעכיב עטקורדעג עכייז ןיא סָאװ ,ןואג רענַאקירעמַא םעד ןופ גנולקיוו
 .ןעניפעג טשינ סע ןעמ

 ןייז ןבירשעג טָאה ספיישזד ווו ערעפסָאמטַא רעד ןיא ןטעברַא וצ

 ןוא (דנעב עבָארג 2 ןיא) ישזדָאלָשסײס טא סלּפיסןירּפ ,ךובנרעל שיסַאלק

 יאדווא זיא סנעיריּפסקע סאישזרילער חָא זיפעײרַאװ רעדָא סזיטַאמגַארּפ ןייז

 ןוא ,ןצרַאה ןיא טעשטָאטעג סעּפע טָאה ןגעווטסעדנופ .חור תחנ ַא ןעוועג

 -נא ןיילַא ךיא בָאה רֹוטַאנ רעוויסלוּפסיא ןיימ טימ יצ טשינ קנעדעג ךיא
 רעטסטלע סמַאיליו ,סמיישזד ירנעה רעדָא ;ןינע ןטַאקילעד םעד טרירעג

 זיא רע ןעוו לָאמנייא רָאנ ,םינּפ ןייפ ןופ טנעיילענסיורַא סע טָאה ,ןוז

 -ָאר רעד ןופ -עטלַאװרַאפ רעד ןעוועג ןיא רע וו ,קרָאיד-וינ ןופ ןעמוקעג

 ,ןרעפטנערַאפ וצ ךיז קיטייינ רַאפ ןענופענ רע טָאה ,עיצאדנופ רעלעפעק

 -ַאט רימ טנָאמדעד סָאד) טפיוקרַאפסיוא טרעוו קעטָאילביב יד סָאװרַאפ

 רַאעג טושּפ ךימ טָאה סע תמחמ ,טכַארבעגפיױרַא סע בָאה ךיא זַא ,עק

 ןייל טגיייעג טשינ ןבָאה ,ןזייוענסיוא רימ ךיז טָאה סע יװ ,ןיז יד סָאװ

 -עג רימ טָאה ססיישזד ירנעה .(תורצוא סרעטָאפ ןסיורג רעייז ףיוא טכַא

 א ךיוא טָאה (רעלָאמ רעטמידַאב ַא) םַאיליוו ,רעדורכ ןייז זַא ,טרעפטנע

 -יב רעטרעדנוה יד ןיא טריסערעטניארַאפ טשינ זיא רע ןוא ,קעטַאילביב

 .ו .ַא .א עיפָאזָאליפ רעביא רעטנזיוט ןוא קיטַאמעטַאמ ,קינָאֿל רעביא רעכ

 עסיורג ביוא זַא ,ןייטשרַאפ וצ ןבענעג רימ טָאה רע יוװ ,ךיא קנעדעג רעדיוו

 -רוא ןוא ךעלקינייא וצ ,ןוז וצ רעטָאפ ןופ ןייגרעביא ןלָאז ןקעטָאילביב

 ןרעו טיובעגוצ טפרַאדַאב ,ןסקווװנָא עקידרדסכ יד טימ ,טלָאװ ,ךעלקינייא
 -םפיוא עקיזָאד יד .םייה ַא רעכיב יד ןבענ וצ ףיוא זיולב ןינב רעסיורג ַא

 ָא-םעד עגונב קוק ןוויאַאנ ןיימ ןופ ןגָאלשעגסיורא ךימ טָאה גנורעלק

 סָאװ רָאסעּפָארּפ ַא ןופ קעטָאילביב יד ןַא ,טפערט ןטלעז רָאנ ,ןטלעז
 ןעמ ןָאק רעכיב יד .רעדניק יד ןופ ןרעװ ןעמונעגרעביא לָאז טברַאטש
 ,עידעגַא-ט ַא זיא סָאד ביוא .ןעגנולדנַאהכוכ-דַאװקיטנַא יד ןיא ןעניפעג

 יו .עשידיי שיפיצעּפס ןייק טשינ ,עלַאסרעוװװינוא ןַא עידעגַארט יד זיא

 טרעדנוהרַאי ןט:17 ןיא זיא ?עזַאב ןיא .ךיז טלדיי ױזַא ךיז טלטסירק סע
 -ייא) סלייזנעגאו יד -- ןטסילַאטנעירָא עסיורנג ןופ עיטסַאניד ַא ןעוועג
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 טָאה ןטרָאד .(קיטסישידיי רעזדנוא ןופ רעדנירנַאב רעד ןעוועג ןיא רענ

 .לקינייא םוצ ןייגרעביא ןלָאז רעביב סגדייז םעד זַא ,ןייז טּלָאמעג טנַאקעג

 ,ךַאז עכעלטנייועג ַא סָאד זיא סעיטסַאניד םייבר רעדָא םינבר ייב ךיוא

 -ניא ענערישרַאפ ןינַאג ןבָאה רעדניקסדניק ןוא -עדניק יד וװ טשינ רעבָא

 .ןסערעט

 םעּפע ךיוא טלייצרעד ןַאדנַאל ןופ גָאלַאטַאק ַא

 יצ :אפוג עגַארפ רעד וצ וצ ךיא טעדט טציא ,ריפניירַא רעד ןאכ דע

 רעכיב עטלַא ןַא ,טכער זיא רעדָא ,טרעוו ַא סעּפע רעכיב עשידיי ןבָאה

 :קינטעמס ןפיוא ןרעוו ןפרָאװעגסױרַא ןלָאז ןלַאנרושז ןוא

 ינָאל רעסיורג ַא ןופ ןעמוקַאב טשרע בָאה ךיא סָאװ ,נָאלַאטַאק ַא

 רעד .עמעט רעקיזָאד רעד ףיוא טכַאדבענפױרַא ךימ טָאה ,עמריפ רענָאד

 ,ןרעמונ 1116 ןופ טײטשַאב ןוא ,ַאקיאַאדוי ענעטלעז ןופ זיא גָאלַאטַאק

 סָאװ האיצמ .ַאזַא וליפא ןעניפעג ןעמ ןָאק ָאד .ַאלובַאנוקניא קידנסילשנייא

 יַאב סע טלָאװ םסרוק ןלַאמרָאנ ןטיול) טנופ טרעדנוה ףניפ זיולב טסָאק

 .(92,800 םורַא ןפָארט

 עדעי .טלעג טסָאק גָאלַאטַאק ַאזַא ןבענוצסיורַא ןוא ןלעטשוצפיונוצ

 טרעוו םוש ןייק טשינ טָאה ךוב ַא א ןוא ,ןרעוו טנכערַאב ףרַאד הרושז

 ,רעכיז ןייז ןעמ נעמ ,-עפיוק ַא וצ ןרילעּפַא וצ ?נוסמ טשינ ןיא -עדָא

 ייב טלַאה עמ יו קילדעוו לאטא םעד ןיא ןיירַא טשינ טלָאװ סע זַא

 ןוא רעביירש ערעזדנוא ייב וליפא ןיימפ ךיא ,ךוב עשידיי סָאד זדנוא

 ןפערט טפרַאדַאב טשינ גָאלַאטַאק םעניא ןעמ טלָאװ ,רעוט-רוטלוק ,םינקסע

 :רעבָא רימ ןעעז סָאװ .הָאופר ַא רַאפ ךוב ןשידיי ןייק

 ,טנכייצרַאפ ָאד ןלַאנרושז ןוא רעכיב עשידיי עסיוועג ןרעוו רָאנ טשינ

 -רַאֿפ יד ןשיווצ עג נורעלקרעד ףיסומ ךָאנ זיא רעלעטשפיונוצ רעד רָאנ

 90 ַא ךרוד ךיז ןפרַאװ .וו .ַא .א ,עטכישעג ,רָאלקלָאֿפ :ןקירבור ענעדיש

 .טשינ ןקורד עטלַא רָאג ןייק -- ןלַאנרושז ןוא רעכיב עשידיי ןֹופ ןעמענ

 יד ןוא רעטרעװכירּפש עשידיי סנייטשנרעב ,ספלַא ישעמ ריא טָאה ָאד

 םיגהנמ יד ייב ןוא (טצעזעגרעביא שטייד ףיוא) ךוב השעמ סָאד ;ַאקיטָארע

 יטלַא ףיוא ןענעז רעטעלב יידד עטצעל יד זַא ,ןבענעגוצ זיא הטריפ ןופ

 ןהלעמ ַא רַאפ סע טנכער רעלעטש'נעמַאזצ דעד זַא ןמיס ַא -- שיריי

 -סנַאליטָאק ,ךיירנייוו ןופ רעכיב ,רעכיבלמַאז ןוא רעדילסקלָאפ סיקצולירּפ

 שידיי ףיֹוא) ןַאמעדיג ,יקסווָאסַאק | ,ווָאנבוד .,ווָאכָארָאב ,גרעבנעזָאר ,יק

 עטכישעג סעסעניּפ ,ןערָאיפעטנַאמ ןופ עיפַארנָאיב םרעלימ ,(טצעזעג-עביא

 ים"יו יד ןוא עטכישעגירוטלוק סרעּפיש ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ

 .עכלעזַא ךָאנ ןיא ןלױּפ ןיא ןדיא יד ןופ עטכישעג עכעלטּפַאש
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 טידיי עירעפמיא יר

 ןלַאנרושז עשידיי ןגעוו

 זיא עשידיי ןלַאנ-ושז ייב רעבָא ,רעכיב יװ ךָאנ זיא רעכיב ,ָאלימ

 'עמ טפרַאװ ,טלעוו רעד ןופ קעװַא טייג סָאבעלַאב רעד ןעוו זַא ,ןיד רעד

 ,ָאריּפַאש זַא טכַארטַאב ןיא ןעמענ רימ ןעוו רעבָא ,ןטפירשטייצ יד סיורַא

 ןקיצנייא םעד רַאפ גניליש 8 טימ טנופ ַא ןעגנַאלרַאפ ,ָאק ןוא ןײטנעלַאװ

 -טַאר .ב .מ ,גָאלַאטַאק ןטיול ,סָאװ (1911 ענליוו) עמיטש עטלַא יד רעמונ

 ןוא ,ןַאגרֶא רעשיטסימייס ַא ןעוועג ןיא סָאװ ןוא טריטקַאדעד טָאה רענ

 -דנעה יד ןליוו ,1910 ןיא ענליוו ןיא סיױרַא זיִא סָאװ ןגַארפטײצ יד רַאפ זַא

 ןעמענ רימ זַא -- ןדנובעג טשינ ,8 ןוא 8 גנעגרָאי יד רַאפ טנופ 2 סרעל

 ,טשינ ךָאנ ןפרַאד ןלַאנרושז עשידיי זַא הרבס א רשפא זיא ,טכַא ןיא סָאד

 עמ זַא ,רָאנ ןסייו םישרוי יד ביוא ןוא ,"הליחמ ןטעב , ייז לָאז עמ זַא

 ךיז ייז ןטלָאװ ,לדנַאה :ךוב ַא ןופ ייז רַאֿפ טנעס עכעלטע ןעמוקַאב ןָאק

 -ַאב, ןיא "סעטַאמש , יד ןפרַאװ וצ קרַאטש ױזַא ןעװעג אנקתמס טשינ

 תובישח רעייז זומ ,טרעװיקרַאמ ַא ןבָאה ןכַאז עכלעזַא ביוא ןוא ."לעד

 .עילימַאפ רענעבילבענ רעד ןֹופ ןגיוא יד ןיא גייט שי טראפ

 טפַאשגסיװ א ןבעל סניוטיל ךיוא רימ ןעניפעג גָאלַאטַאק םעניא

 1910 יִלֹוי ןופ ןבעל עײג סָאד סיקסווָאלטישז ןוא טנופ 9 טסָאק סָאו ,6

 -.טסעדנופ ,ןרעמונ 4-9 ַא זיולב ךעלטננייא .ח .ד ,1910 רעבמעווָאנ זיב

 .ןעמוקַאב טשינ ייז ריא טעװ ,גניליש 18 רעטנוא ןגעוו

 איקידי רעד ןופ קָאװשט רעד רעבָא ןיא ןדנוא  רַאפ

 רעקָאר ףלָאדור סָאװ ,דנןײרפ רעטעברַא ןופ דנעב ריפ -- 700 רעמונ

 ןפיוקרַאפ דנעב 4 יד .1910 ןוא 1910 ןשיוװצ טריטקַאדע- טָאה

 ןיא טסָאקעג ןבָאה ייז יו דעמ רעכיז ,גניליש 10 ,טנופ 10 רַאפ ךיז
 ןבעגענוצ ָאד טדעװו סָאװ הרעה יד ןיא טנַאסערעטניא רָאנ .ןרָאי ענעי

 ןיא סָאװ גנוטייצ עשיטסיכרַאנַא עטמירַאב יד, -עלעטשפיונוצ םענופ
 ןיא ,4 עטצעל יד ןענעז יד טָא .דנעב 28 ןיא ןרָאװעג ןבענעגפיױודַא

 טריסערדַא טָאה ןינעל וװ ,גניטימס א ןופ העדומ ַא ךיז טניפעג 22 רנַאב

 טרעוו ןענינעל ןופ עימַארגָאיב רעד ןיא ,ןָאדנָאל ןיא רעטעברַא עשידיא יד

 :ַאטסיה ןרעדנוזַאב ןנפ ןיא סָאװ ,גניטימ רעקיזָאד -עד טנכייצרַאפ טשינ

 ןופ טכירַאב ַא ךיוא ךיז טניפעגנ רעמונ ןקידרעטעּפש ןיא .סערעטניא ןשיר

 ."תואיצמה רקי ַא רָאג .םוקנעמַאזצ םעד טא

 -עד טיול) דנַאב ַא 9720 וצ ןגָארטסיױא לָאז סָאד זַא וליפא ,ונ

 ןיי-פ רעטכעלש ןייק טשינ ךיוא סָאד ןזיא (טנופ ןשילננע םענופ הדירי

 .לַאנרֹושיז ןשידיי ַא רַאפ

 הכמ ןניוא יד ןענעפעוצפיוא ןדנוא גונעג טשינ ךָאנ סָאד ןיא רעמַאט



 ק ַאב ָא ר .א .א

 לע ,ןעננוטייצ ןוא ןלַאנרושז עשידיי ןופ טדעוװמוא רעדָא טרעו םעד

 .ַאנַאװַאה ןופ היאר ַא ןעגנערב ךָאנ ךיא

 ַא רימ טימ טּפינקעגנָא טָאה סָאו רעביירש ַא ךיז טניפעג ןטרָאד

 טשינ ךיא בָאה ןטפירשטייצ עשידיי רענַאװַאה וצ יו ױזַא ןוא ,טקַאטנָאק

 ילרעלַא ןקיש רימ ןווװרּפ לָאז רע ןטעבעג םיא ךיא בָאה ,גנַאגוצ ןייק

 ןעוועג ךיז טייטשרַאפ ןיב ךיא ןוא סױרַא ןטרָאד ןענעז סָאװ ןטפירשטייצ

 רַאפ .שיוט ַא ןיא ןייג רָאג טלָאזעג סע טָאה ָאד רעבָא .ןלָאצ וצ הצודמ

 רע טָאה ןלַאנרושז ןופ ןרעמונ קילדנעצ ןוא ןכַאנַאמלַא קילדנעצ רָאַּפ יד

 ,עשישטייד-שידיא ,עשיסורישידיא ןופ ןטעלּפמָאק ןעמוקַאב וצ טכירעג ךיז

 עכלעזַא זַא ,טקרעמעגנָא םיא ךיא בָאה .סעידעּפָאלקיצנע עשילגנע-שידיא

 'רַאפ עטלַא יד תעב ,סרעלָאט רעטרעדנוה יד ןיא ןײרַא ךָאד ןביירט ןכַאז

 י-טנע .טרעוו יד טשינ סָאד ןבָאה ןכַאנַאמלַא ענעלַאפעצ-בלַאה ,עטרעגלַאװ

 וצ ָאד קיטיינ טשינ זיא סָאװ ןָאט ןשיטסאקד-אס ןינַאג ַא ןיא רע טרעפ

 עניימ וצ היאר ַא רַאפ ןעניד ָאד ףרַאד סָאװ ףַארגַארַאּפ םעד אלא ,ןרימיצ

 טימ ךיז ןפרַאו סָאװ יד ןלָאז ןוא ,ןבעגרעביא ָאד ךיא ןופ רעטרעוו

 רענַאװַאה רענליוו רעזדנוא ןופ רסומ ַא ןעמענּפָארַא ךיז ןלַאנרושז עשידיי

 -- רימ טביירש סָאװ

 -נע עװעסַאמ ראג טשיו זַא ,ןרעכיזרַאפ ךײא ךיא ליװ ,ןטשרעמעלַא

 ןוא טלעג ןטסָאק רעכיבטנַאה עשירָאטסיה-רוטַארעטיל רעדָא סעידעּפָאלקיצ

 ןוא עטלַא עטסישעגוצ יד .לג .ד זַא רָאנ ,ןעטוקַאב ןּב טכײל טשינ ןעועז

 טשינ ןענעז ײז שטָאכ ,ןלַאגרושז ןוא וכַאנַאמלא רעכיב עטעװעסַאילבעגּפָא

 -ַאה יז ןיא טשיג ךיז ןרעגלטװ ןוא טלעג ךיוא יז ןטסַאק ,טָאוװ עדוי ימ

 'טגײה ןיוש ייז זיאיס זַא ,הרבס ַא וליפא זיאיס .דעלסעג ןוט ןסָאג רענַאװ

 -עּפַאלקיצנע ןיאיס עכלעטװ יט ,ןעמולַאב וצ רערעטש ךדס ַא ךס ַא גָטטוּב

 .טַאטש עטקיגײרַאפ יד ןיא עבטגסיוא עשיד

 -ירנעב 19 רעדָא 10 ףיוא זַא ןייא טשינ טעז הנעטדלעב ןיימ ,תמא

 ךס ַא ןַארַאפ ןענעז ַאידיּפַאלקײסנע שיאושזד יד יו סעידעּפָאלקיצנע עק

 ָאד ןענעז ןכַאנַאטְלַא רענַאװַאה עטלמישרָאפ:בלַאה ףיוא תעב ,םיניעב

 ריז טניפעג סע ביוא זַא יאדווא ,ןטכַארט ךיז זומ רע רָאנ ,קיצניװ רעייז

 ָאט ,ןלַאנרושז עשידיי רענַאװַאה ןבָאה אקווד זומ סָאװ רענעגושמ .ַאזַא

 עשיסור-שידיא ַא ןבָארגסיױוא יידָאב ,ןלָאצַאב טוג רע לָאז ,םלשמ בקעי

 .עידעפאלקיצנע
 ןלָאז ןוא ,שידיי ןמלַא אל סָאװ רעבָא ןיא הרוש עטשרעטנוא יד

 טמענ ןטפירשטייצ ןוא רעכיב עשידיי רַאפ זַא ןעקנעדעג ןוא ןסיוו תונמיַא

 ןעיײזַאב וצ טוהל ױזַא ןייז טשינ ייז ןְלָאז ןוא ,רעלָאט עכעלטע ּפָא ןעמ

 .תוחרוּפ תויתוא יד טימ קינטעמס םעד
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 שידיי ןופ טעשזדוב רעכעלדעי רעד

 עלע'רעטַאמ יד ןרירוגיפ ,יאדווא ,זומ ,שידיי ןופ םענרַאפ םעד ןיא

 ףיוא ּפָארט ןצנַאג םעד טעמכ ןגייל סָאװ ןשטנעמ ָאד ןענעז סע .טייז

 טלײטעצ ןשטנעמ יד טָאה ןעצרָאּפסובעל ךוב ןייז ןיא רעגנַארּפש .םעד

 זולב ,היח ַא יװ טבעל סָאװ ,ןשינַאגרָא םעד (1 ;סעירָאנעטַאק ןביז ןיא

 זיא סָאװ ,שטנעמ-טלעג םעד (9 ;טשינ רעמ ןוא תוימשג ןיא ןָאטעגנייד ַא

 ,ןשטנעמ םעד (4 ;שטנעמיטכַאמ םעד (9 ;תורצוא ןעלמַאזוצנָא ףױַא טוהל

 ןוא רעלטסניק םעד (6 ןוא רעקיטערָאעט םעד (8 :ןשטנעמ ביל טָאה סאוו

 .שטנעמ ןקידתוינחור םעד (7

 ןפיוא ןטסעמ ץלַא טעװ טלעג ןיא ןָאטעגניירַא זיא סָאװ ,שטנעמ ַא

 טעװו .טסָאק'ס ליפיוו ןנערפ רע טעװ ,דליב ַא ןעז רע טעװ .לשמל ,רעלָאט

 ,טגידרַאפ רענעי ?פיוו ןריסערעטניא םיא טעװ ,רעליּפש-?דיפ ַא ןרעה רע

 י-רעד ַא רַאפ ןומטמס ַא טסענ רע ביוא ,לודנ ַא םיא ייב ןיא רעביירש ַא

 ןסיו וצ ןלעב ַא ןייז רע טעװ ,ייזומס ַא ךיז טיוב סע ביוא ןוא ,גנולייצ

 .ןינב ַאזַא ןלעטשוצפיוא ןטסָאק טעוו'ס ליפיוו

 ינע -וטלוק ןיא וליפא ךַאז עקיטיונ ַא זיא טלעג זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 טגָאזעגסױרַא עדער ַא ןיא קירוצ רָאי 25 ַא טימ בָאה ןיילַא ךיא .םינ

 -טלעוו ַא ןרָאװעג שידיי טלָאװ רעלָאט ןָאילימ ַא טימ זַא ,קנַאדענ םעד

 רעטנוא ןדלָאמעג סע טָאה ןָאטננילריוב ןיֵא גנוטייצ-טּפיוה יד ןוא ךַארּפש

 23 רעכעה טימ ןעוועג זיא'ס ,ונ .טייז רעטשרע רעד ףיוא ּפָאק ןשּפיה ַא

 עגונב ,ץלַא ןצַאשוצרעטנוא ןורסח םעד ךיא בָאה וצרעד ןוא קירוצ רָאי

 .ּפָא רדסכ ךיז ךיא רַאנ רַאפרעד ןוא ,טלעג עגונב ןוא טייצ

 ןָאטּפױא ןעמ ןָאק טלעג טימ זַא ,טקַאפ ַא טביילב טקַאפ רעד רעבָא

 לוסּפ ןיא יוװ ,הרות ןיא -- זיא טלעפ ןימ סָאד טָא זַא ןוא ,ךס ַא רָאנ

 ַא ןבָאה ןשטנעמ עטסרעמ יד ?ייו ,טושּפ ץינַאג ןיא סָאד ןוא .טייטש

 .טלעג רַאפ טיײקכַאוװש

 -ץייה םעד רַאפ טרּפ ןקיזָאד םעד ןיא ןטכַארטַאב ןעמ ןָאק טלעג

 רעטעמַאמרעט ןימ ַא יװ ןעלדנַאהַאב סע ךיא לע ָאד רעבָא ,?ַאירעטַאמ

-- 297 -- 



 קא בָא ר .א .א

 םינרבק ערעזדנוא סָאװ טייצ רעד ןיא םירָאװ .רוטלוק רעשידיי דעד ןופ

 ןָאק ,בורג ןיא בלַאה ַא ןוא סופ ַא טיס ןיוש זיא שידיי זַא ,דדסמ ןקיוּפ

 אילימ ּפֶא ךָאנ טסָאק שידיי זַא ,ןשטנעמ-טלעג יד טָא ןזייװַאב ןעמ

 .םישדח ףלעווצ עדעי

 -עקיטסיטַאטס-ןב ןייק טשינ ןוא רעקיטסיטַאטס ןייק טשינ ןיב ךיא

 קַאבָאר ַא ןיא שיא ןיאש םוקמב רָאנ ,טשינ יאדווא טסימָאנָאקע ןייק ןוא

 רשפא ןוא ,שיפ ַא ךיוא (קַאביר --- קירוצ רָאי טרעדנוה טימ ךעלטנגייא)

 .תואינש עניימ ףיוא ןפודּפָא רעקיטסיטאטס יד ךיז ןלעוו

 יּפֶא עכעלטע ןופ ךעלטננייא טייטשאר הלשממ עלערוטלוק ישזדנוא

 ןזעװינַאלרַאפ רעדָא רעכיב (8 ;אקיָאירעּפ (2 ;עסערּפ יד (1 :ןעננולייט
 -;נַאזעג ןוא רעטַאעט(6 ;ןזעוולוש (8 ;סעיצקעל רַאפ סעירָאטידיױא (4

 .סעיצַאזינַאגרָא

 -עד טימ ןענעכער ךיז רימ ןזומ ,ןָאט וצ טניווועג סע ןענעז רימ יו

 .ןצענערג ןָא ,דנַאישידיי .ה .ד טלעוו רערָאנ דעד ןיא דוטלוק דעשידיי

 עכעלגעט 15:14 יד ןבעגוצסױרַא טסָאק ליפיוו :ענַארּפ עטשרע יד

 -ענרעביא רימ טָאה עמ יוװ .טייהיירפ-ןגרָאמ יד בױֵא ?ןעגנוטייצ עשידיי

 ןליפא ביוא) רָאי ַא 4400.000 סיוא טיג ,רוקמ ןטשרע ןופ עקַאט ןבעג

 גָאט רעד כיוא ןוא (סיורג וצ ןייז טשינ קוליח רעד ןָאק ,אפזונ ַא זיא'ק

 -קיטרַא עסיוועג ןופ רימ ךיז טקנעדעג סע טיול 9780,000 ַא טבעלרַאפ

 -ימ ַא בֹורק ןֹופ האצוה ַא טָאה סטרעװרָאּפ רעד זַא ןעמענוצנָא זיא ,ןעל

 -ַארטלוא ןייז וצ ידכ םימוכס יד ןרענעלקרַאפ רימָאל .רָאי ַא רעלָאט ןָאיֵל
 יד וצ רימ ןעיײג טציא .ןָאילימ ייווצ ןיוש רימ ןבָאה ,וויטַאיו-עסנָאק

 ,זירַאּפ ,יַאװנורוא ןופ יד וצ וליפא רעדָא ,ןעננוטייצ-גָאט רעניטנענרַא

 עכעלטע סױרַא ןעייג סָאװ ,ןלױּפ ןוא עקיסקעמ ןיא ןעננוטייצ יד .לארשי
 ,רעטעלבנכַאוװ-ייװצ ןוא רעטעַײבנכָאװ רעגנילדנעצ יד ןוא ,ךָאװ א לָאב

 טפָא זַא טרפב ,עלַא ןקעד ייז םיוק רעלָאט ןָאילימ 2 טעוװ רעכיז ןוא

 .ןטייז 180 זיב ןרעמונ עטרעסערגרַאפ סיורַא ןעייג

 דימ ןלעוו ?טיּפַאק ןקידנעמוק ןיא .ןלַאנרושז טימ ?5ש ַא ןבָאה ריס

 טעוװ לייוורעד .ןטפירשטייצ-טּפיוה יד ןופ גנילדנעצ רֶאַּפ ַא ןענעכערסיוא

 ןטלָאװ ןעמַאזוצ רעכיברָאי ןוא ןלַאנרושז עֶלַא זַא ןגָאז וצ גונעג ןייז

 .רָאי ַא ןָאילימ לטרעפדיירד ןוא בלַאה ַא ןשיווצ ןטפָאלּפָא טפדַאדַאכ

 ַא ןגעו ךיז טדער ָאד ןַא ,קפס םוש ןָא ןיא ,רעכיב ךייש זיא סָאװ

 ןיא ןעמענ רימ ןלעװ .רעמ טשינ ביוא ,רָאי ַא רעלָאט ןָאילימ בלַאה ןטוג

 ץמַא עיגַאלָאטנַא יד ,ךוכ רובזי ווירָאק רעד יו רעכיב עכלעזַא טכַארטַאב

 ,טקַאפ םעד ךיוא ןוא  עידעּפָאלקיצנע רעד ןופ דנַאבכ ַא ,עקיר

 וַא רעטיוו ןוא ,רעייט דנַארב ןענעז  ריּפַאּפ ןוא קורד  סָאװ

 -ערגנײרַא .,,רָאו .ַא רעכיב 220 זיב 200 ַא סיױרַא .ןעוו סע

 600,000 ערעסָאו ַא ןביילקנָא ךיוא ָאד ךיז ןָאק ,סערושַארכ קידנענעכ
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 שידיי עירעּפמיא ירד

 -עמַא ןופצ רעביא רָאנ טשינ ,סעיצקעל ּפִא ןטסָאק ליפיוו טנייה .רעלָאט

 דָאט 78.000 -- ךס ןייק טשינ ןגָאז רימָאל ?טלעוו רעד רעביא רָאנ ,עקיר

 תושרד ןרעו טנכערעגניירַא טפרַאדעג ָאד ןטלָאװ ךעלטננייא .רָאי ַא דעל

 .רוטלוק רעשידיי רעד ןופ לייט ַא יו שידיי ףיוא

 ךיז טלדנַאה ָאד זַא ,ןרעװ טגָאזעג ָאד ןומ ןלוש עשידיי יד עגונ

 ןוא סערייא סָאנעוב ,לַאערטנָאמ ןיא ןלוש ָאד ןענעז סע .ןענָאילימ ןיא

 .רעדניק טנזיוט ייוצ ןוא טנזיוט ןשיווצ ןיירַא ןעמענ סָאװ ,עקיפקעמ

 ,ןלוש-םכילע םולש יד ,גניר רעטעברַא ןופ ןלוש רעטרעדנוה יד טנייה
 ןגעו טשינ ָאד טדער עמ) ,ןלוש עקניל יד ,ןלוש דנַאברַאפ רעלַאנָאיצַאנ

 .(תואצוה עקידנעייג יד טושּפ רָאנ ,גנוטַאטשסיױא רעד ןגעװ ,םינינב יד

 ןיֵא ,סעיצוטיטסניא ערעכעה יד ןיא ןסרוק-שידיי יד ,ןרַאנימעסירעדעל יד

 ,שידיי טנרעל עמ ווו ,תורות דומלת ענעי ןיא וליפא ןוא סעשזדעלַאק יד

 ַא ןילַא ןיא סָאד םירָאװ ,ןזעוולוש ןשידיי םוצ ןייז ףרצמ ָאד ןעמ ףרַאד

 -לוש ןשידיי ןפיוא ןַא ,טגָאזעג טלָאװ ךיא .רוטלוק רעשידיי רעד ןופ לייט

 ,ןסעגרַאפ טשינ ןעמ לָאז ןוא ,רעלָאט ןָאילימ רָאּפ ַא ןָאטרַאפ טרעוװ ןזעוו

 ןיב עינעמור ןגעוו .ןלוש עשידיי טייק עצנַאג ַא ןַארַאפ זיא ןליוּפ ןיא ןזַא

 ןרעכיב-ןרעל סיורַא ןעייג ןטרָאד זַא ץוה ,רעכיז טשינ ךיא

 טימ ןרעוו טנַאמרעד זומ סָאװ ,-עטַאעט ןשידיי םוצ רימ ןעמוק טציא

 סרָאירוינ ןיא טפיוקרַאפ ךָאנ ןעמ טָאה קירוצ רָאי עכעלטע טימ .ןיפיז ַא

 -יול ןיא זַא ,ןייז ןָאק סע .רָאי ַא רעלָאט ןָאילימ ייווצ רַאפ ןטעליב אפוג

 טליּפשעג טרעװ רעטַאעט שידיי רעבָא .טפלעה עמוס יד ןיא רֶאי ןקיפ

 זייורעקילעפוצ טפָא תמא ,םכותב עינעמור ןוא ןליוּפ ,רעדנעל ןיוט ַא ןיא

 עלַא ןופ לכה ךס א ןכַאמ רימ זַא ,ןגעווטסעדנופ .קידנעטשַאב טשיג ןוא

 טיוּפ ןופ ,טלעװ רעצנַאג רעד ןיא שידיי ףיוא ןליּפש סָאו ,סרעטַאעט

 ןעזנייא ןזומ רימ ןלעוװ ,עילַארטסױא זיב עניטנעגרַא ןופ ןוא לארשי זיכ

 יד זיא רעדנוזַאב דנַאל ןדעי ןיא .ןענָאילימ ןגעו ךיז טלדנַאה אד זַא

 עטשרעטנוא יד רעטנוא טיצ עמ זַא רעבָא ,עקיטלאװעג ןייק טשינ עמוס

 .רעסיורג גונעג ַא םענרַאפ רעד זיא הרוש

 ןיא רעניוו .ּפָארּפ טָאה ,קירוצ רָאי 00 עג-ַאק טימ .ה .ד ,1809 ןיא

 זַא ,ןביושעג ה"י ןט'ופ ןיא רוטַארעטיל רעשידיײ רעד ןופ עטכישעג ןייז

 -עמַא ןיא ןריטסיזקע ןעק רעטַאעט רעשידיי רעד יוצ קידקפפ דעייז זיא'ס ,

 טעװ ןליוּפ ןיא ךָאנ רשפא זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע ."רָאי 10 ַא ךָאנ עקיד

 ,ןסיו טנעקעג טשינ רע טָאה 1899 ןיא .עּבורט עשידיי ַא ןטַיַאהפיוא ךיז

 זַא ןוא ,טנזיוט 80 ערעסָאו ַא ןביילב ןלעוו ןדיא ןָאילימ יירד יד ןופ זַא

 ;טימ ךיז טכיילגרַאפ סָאװ ,רעטַאעט ןשהכולמ ַא ןבָאה ןלעוו טנזיוט 80 יד

 .זירַאּפ ןוא ןָאדנָאל ןיא טרילָארטסַאג סָאװ ןוא רעטַאעט ןשיליוּפ

 בָאד טָאה ,1948 ןיא םָארנָאּפ סנילַאטס זיב ,דנַאלסור ןיא ךיוא

 טנַאנ ןיא סרעטַאעט עטסעב יד ןופ םענייא רַאפ ןטלַאנעג רעטאעט עשידיי
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 ךָאנ רָאי 10) 1909 ןיא טשינ ,1948 ןיא ןעוועג זיא סָאד .דנַאברַאפנטַאר

 ,(רעטַאעט ןשיריי ןופ טיוט ןגעוו תואיבנ רעצרַאװש סרעניוו

 ,ןדער וצ ךס ַא ָאד ךָאנ זיא עקירעמַא-ןופצ ןיא רעטַאעט ןשידיי ןגעיו
 ןוא תועינמ ,ןעגנולכיורטש עֶלַא טימ .לטיּפַאק ןקיטציא ןיא טשינ רעבָא

 ןיוש --- קרָאידינ ןיא סרעטַאעט עשידיי עכעלטע ךָאד ןליּפש ןשינעשזדנָאלב

 ןמיס ןייק ןייז טפרַאדעג טשינ טָאה ,ןרעניוו טיול ,יו םעדכָאנ רָאי 0

 סָאו ,םיאיבנ עקיטנייה יד ןגעקטנַא סָאד גָאז ךיא .-עטַאעט שידיי ַא ןופ

 שטייט םעד ןכוז ןזומ טעװ ןעמ ןוא טָא-טָא זַא ךיז ייב רעכיז ױזַא ןענעז

 .ךוברעטרעוו ַא ןיא שידיי ןופ

 -יב ,ָאויי יו סעיצוטיטסניא יד ןַא ,ןייז ףיסומ ָאד ךָאנ זופ עמ

 -יבייקסרוק רעדָא ,לַאערטנַאמ ןיא קעטָאילביבסקלַָאפ יד יוװ ,ןקעטָאילב

 -רֶא ןופ ןעננולײטּפָא רוטלוק ענעדישרַאפ יד ןוא ,וויכדַא ןוא קעטָאילב

 נכערענוצ ךיוא ָאד ןפרַאד סנַאינוי ןוא ,גניר רעטעברַא יו סעיצַאזינַאג

 טכַארטַאב ןיא טשינ ןעמוק סעיצקנופ ערעייז יוװ ,טייוו ױזַא ףיוא ןרעוו

 .תונובשה עקידרעירפ יד ןיא

 ,ןייז הדומ טרָאפ ןעמ ןומ ןטלַאהעגנייא ןייז ןלעו טשינ לָאז עמ יו

 -ימ ןעצ יד רעבירַא טגייטש רוטלוק רעשידיי רעד ןופ טעשזדוב רעד זַא

 -רָאי ןײא-רָאי סָאװ ,תמ ַא ןגעװו ךיז טדער סע ןעוו ןוא ,רעלָאט ןָאיל

 לָאמ ןייא ןיוש סָאר ןיא ,רעלָאט ןָאילימ ןעצ רעכעה רע טבעלרַאֿפ סיוא

 .תמ ַא

 טלָאװ טפַאשרעריפ רעקירעהעג רעד רעטנוא ןוא ןטייצ עלַאמרָאנ ייב

 טלָאװ סָאד ךיז טיײטשרַאפ ןוא -- ןרעוו טלּפָאטרַאפ טנָאקעג םוכפ רעד

 .טלעטשעגנרירפוצ טשינ זדנוא ןילַא ךָאנ

 -נַאלק עטײרּפשרַאפ יד בילוצ ןקָארשעגנָא ןענעז םיבדנמ עדעזדנוא

 ןעועג ןיילַא ןענעז םיריבג עקילָאמַא .יאדכ טשינ ןיוש זיא'ס זַא ,ןעג

 ךיז טניפעג זדנוא ייב .ענַאל יד ןעמענמורַא טנָאקעג ןבָאה ןוא םיליכשמ

 םוצ ןעמוקנָא ןזומ ןטַאנעצעמ יד .דחא םוקמב הלודגו הרות טשינ טנייה

 .שידיי ןופ אנוש ַא רע זיא ,טּפָא וצ -- טּפָא ןוא ,"יערועי ינָאשטוא ,

 ירוטלוק ןענעז ןוא סעיצַאזינַאנרָא וצ ןרעהעג סָאװ ,עכעלגעמרַאפ יד

 ךעלרענעצ ןוא ךעלרעפניפ טימ זַא ןײטשרַאפ וצ ןָא טשרע ןביוה ,רעוט

 -ּפמעט ןוא ןלוש ןופ רעדילנטימ .רוטלוק ןייק ןטלַאהסיוא טשינ ןעמ ןָאק

 -עגנָא הייבח עצנַאג ַא ןוא שדוק ילכ ערעייז דובכב סױַא ןטלַאה ןעל

 עלַא יד טימ ןינב םעד ןטלַאהפיוא ןופ קידנדער טשינ ןיוש ,עטלעטש

 ,טזייוװַאב סָאד ןוא ,"ןענעקרעד ךיז ןזָאל, זרנוא ייב קיצניו .ןתוכרטצה

 טַארַאּפַא עדנַאנַאּפָארּפ ןקיטיונ םעד טשינ טָאה רוטלוק עשידיי יד זַא

 .יהיּפ-יהיש טימ ךיז ןעמ טנגונַאב ָאד
 ױזַא יװ ןַאלּפ ַא טָאהעג טָאה ,ה"ע ,לענרענ םוחנ רענעסעגרַאּפ רעד

 ַא ןריפכרוד טלָאװעג טָאה רע .ןקעװצ עלערוטלוק ףיוא טלעג ןפַאש ֹוצ
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 שידיי עירעּפמיא יד

 עשיריי ףיוא ןייג לָאז סָאװ ,תוחמש ,תודועכ ,ןטעקנַאב ףיוא רעייטש

 ,ןריפכרוד ןָאק הליהק ַא סָאװ ,רעבָא סָאד .עקבָארָאק ןימ ַא --- רוטלוק

 . -דנַאל עכעלטע וַא ןדייס ,ןכיירגרעד עיצַאזינַאנרָא עקיצנייא ַא םיוק ןָאק
 -עצ ךיז ןלָאז ןינע םעד ןיא טריסערעטניא ןענעז סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא

 .רעדילנטימ ערעייז ףיוא זניצ ַאזַא ןגײלפױרַא ןוא ןעמענפיונ

 רעניו ָאעל סָאװ ,ןָאמרעד ַא ךיז טיג עמ זַא ,ןעמעלַא ךָאנ רעבָא

 םיא טיול סָאו ,קירוצ רָאי קיצכעז עגרַאק סימ ,טגָאזעג תואיבנ טָאה

 ,עיַאקישט רָאג סע זיא ,ךַארּפש עטיוט ַא ןייז טּפרַאדעג שידיי ןיוש טָאה

 קילדנעצ ַא טפערטַאב סיוא-רָאי ,ןייא-רָאי הסנכה ןוא האצוה יד סָאװ

 ןשירעביפ ַא ןיא טלעטשענרָאפ טשינ סָאד ךיז טלָאװ רע .רעמ יצ ןָאילימ

 -טיה ןברוח ןייק טשינ ןעזעגסיורָאפ טשינ טָאר רעניוו ןוא .וליפא םולח

 טלָאװ ,הרושכ ןעגנַאגעג ץלַא טלָאװ .ןילַאטס ןברוח ןייק טשינ ןוא רעֶי

 .לַאטסערעיּפ ַא ףיוא ןענַאטשעג רוטלוק עשידיי יד

 סָאװ ָאט ,ןפָארטעג טכעלש ױזַא טָאה רעניוו יו ןואג ַאזַא ביוא ןוא

 -יוא םעד ןעעז סָאװ טציא ןופ םיאיבנ עקיסעמלטימ יד זַא ,היאר יד זיא

 -יוו אלימ ?סרעפערט ערעסעב ןייז ןלעו טנָאנ ױזַא שידיי ןופ גנַאנרעט

 ןייז ןגעוו טריזינָאריא ןילטייצ ןרהא סָאװ םעד ףיוא קידנקוק טשינ ,רענ

 קירוצ רָאי קיצפופ רעכעה טימ רוטַארעטיל דעשידיי רעד רעביא ?לקיטרַא

 -ַארעטיל יד טנַאקעג שטָאכ טָאה -- אידיּפָאלקיײסנע שיאושזד רעד ןיא

 -ַאב קיצניוװ רָאג ןענעז סהכיאד-לעב עקיטנייה יד רעבָא ,טייצ ןייז ןוּפ רוט

 : .ןעמעלא םעד ןיא טנוװַאה

 סָאו רוטלוק ַא זַא ,ןובסשח םעד ןכַאמ סע ןעמ ףרַאד ייז רַאפ -שפא

 ,ןברָאטשעג טשינ ךָאנ זיא רָאי ַא רעלָאט ןָאילימט ןעצ טימ טרילוּפינַאמ

 .טלעוו רעד ןופ ןיינ ןופ טשינרָאג טכַארט ןוא

 טעוו ,שידיי ענונב סרוק רעיינ ַא ןבייהנא ךיז טעװ פ"ר ןיא כױֵא

 ,רעסערג ןרעוו טעוו טעשזדוב רעד ןוא סניוועג סיורג ַא ןייז רעטייוו סָאז

 א ןעננערבניײדַא טעוװו ןליוּפ ןוא דנַאלסור ןשיווצ גנונייוצרַאפ יד ןוא

 .שידיי -- עירעּפמיא רעד ןיא םענרַאֿפ ךייש זיא סָאװ ,חטש ןסיורג
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 ןטפידשטייצ ערעודנוא ןגעוו

 רעקיזָאד רעד ףיוא ןבירשעג ךיא בָאה קירוצ רָאי 10 עּפַאנק ַא טימ

 -רעּפ עשידיי יד ןכילגרַאפ לאמטסנעד בָאה ךיא .רוטלוק .דײ ןיא עמעט

 סאוו ,1920-21 ןופ ןלַאנרושז יד טימ 1946-1947 ןופ רוטַארעטיל עשידָאי

 ןעוו ,רוטַארעטיל רעשיסַאיקכָאנ רעד ןופ טייצילב יד ןעוועג ךיז טכוד זיא

 "יריי רעד ףיוא טרעדורעג ךיז טָאה סע ןוא ,עפשב ןסקָאװעג ןיא ץילַא

 .סַאג רעש

 ןעמוקעג זיא רוטַארעטיי רעשידיי רעד ןופ הפוקת עטסקידרעפָאה יד

 רעד -- ןרעדנַא ןכָאנ קילגמוא ןייא ןעגנַאגעג זיא ךָאנ-עד .-עירפ ?סיבַא

 סור ןיא גירק רעגריב רעד ,רוטַארעטיל רעד ןופ ןלייז יירד יד ןופ טיוט

 -ריטַאנ ,עטסגרע סָאד ןוא ,עקירעמַא ןיא הריזנ עיצַארגימיא יד ,דנַאל

 -יירש 200 םורַא ןוא סרעדער-שידיי ןָאילימ עכעלטע ןופ םוקמוא רעד ,ךעל

 ןעועג טשינ ךָאנ סָאד זיא רעמָאט ןוא -- סרעוט-רוטלוק ןוא סרעכ

 ןיא ןרָאװעג טלצרָאװעגסױא ןצנַאנניא רוטַארעטיל עשידיי יד ןיא ,נונעג

 ןטינשרַאּפ ןעגעז סרעטערטרַאּפ עטסעב עמַאס יד ןוא ,דנַאברַאפ-ןטַאד

 ןוא וּפגִא רעד ןופ ןדעלעק יד ןיא ייס ,דלעפטכַאלש ןפיוא ייס ןרָאװעג

 .ריביס ןופ ןרעגַאל-ןּפַאלקש יד ןיא רעדָא דווקנ

 -נופ .פ"ר ןיא רוטלוק עשידיי ַא ןעוועג ךָאנ זיא קירוצ רָאי 10 טימ

 -עלַא טימ טשינ ןטרָאד ןיא סעּפע זַא טליפעג ןיוש ךיא בָאה ןגעווטסעד

 ןלַאנרושז ענונב עגַאל עקירעיורט יד, זַא ןבירשעג בָאה ךיא ןעוו ןעמ

 -למ רעטצעל רעד רַאפ וליפא .שינעטער ַא רימ זיא דנַאברַאפ-ןטעווַאפ ןיא

 רעקיטכיוװעג רעד ךָאנ ךיז טקנעב סע .קחוד רעד טליפעג ךיז טָאה המח |

 רעוועיק ספיטש ךָאנ ןֹוא טפירשטייצ רעקסנימ רעקיטכיוו ךיוא עקַאט ןוא

 יד ןוא ןימעלוב ןשטיגַאגַאדעּפ םעד ןוא טגארפ-דַארּפש ןפיוא ןוא ןטסירט

 טַאהעג ןבָאה רימ תמא .טעטיסרעווינוא-הכולמ ןשיסור:סייוו ןופ ןטפירש

 רעבָא ,ןכַאנַאמלַא עקיכייב יד ןוא ןרעטש רעטיור רעד יוװ ןלַאנרושז עכלעזַא

 -רַאפ-ןטעוװוָאס ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ םענרַאפ םעד גילדעוו

 לָאז עמ ןעוו וליפא ,עקירעמַא יבנל ּפַאנק קיטסידָאירעּפ יד ןזיא דנַאב



 שידיי עירצ פמיא יד

 -עּפש יד ןוא ןלַאנרושז ןײארַאפָארּפ ןוא נוימאק יד ןענעכערניירַא ןיוש

 ןופ השעמ א טציא ןיוש זיא סָאד .ידנאלמײה, רעקיבלמַאז 6 עקידרעט

 ןענעז סע וװ עינעמור ןיא ןוא ,טשינ ךיוא ןיוש סָאד ןבָאה רימ .לָאמַא

 ןיוש לטעלב-ףוקיא סָאד וליפא זיא ןלַאנרושז עשּפיה ןעננַאנעגסױרַא לָאמַא

 | 7 .םולשה וילע גנַאל

 הפוכת ץעשישטייד יד

 םעד ןופ ןעז וצ זיא עטכישעג רעד ןיא ךיז טיירד ?דער סָאד ױזַא יו

 ךָאנ ףכית ,דנַאלשטייד ןיא --- דָארג ןיַאנרושז עשידיי ןופ ןיִארּפשסיױא

 ןטרָאד סיױורַא ןעניז רעטעלב ןוא ןלַאנרושז 20 םורַא .גנואיירפַאב רעד

 ןייז ןיא ןוא ,רָאי 1000 ןטלַאהנָא טלָאזעג טָאה הלשממ סומש חמי ווו

 ךיז טייטשרַאפ .ןטפירשטייצ עשידיי טיס טלביוושעג טָאה ָאפונ ןעכנימ

 ןוא דנַאלשטייד ןופ ןפיולעצ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה םיטיִיּפ יד תעב זַא

 ,רעטעלב עשידיי טרילוקריצ ךיוא ןבָאה סע וו ,עייַאטיא ןוא ,ךיידטסע

 עשידיי ןייא רָאנ ןוא ,טלעטשענּפָא טייקיטעט עשירַארעטיי יד ךיז טָאה

 .ןעכנימ ןיא סרַא ץלַא ךָאנ טייג גנוטייצ

 ןעועג ןענעז דנַאלשטייד ןיא רעטעלב עטסרעמ יד ,תמא ןַא סָאװ

 ןיוש רימ ןבָאה ,עיּפַארעטַאילביב ,טרָאװ סָאד .(גנולייה) עיּפַארעט םטשיל

 ךיוא רָאנ ןענעייל ןופ ןענַאטשַאב ננולייה יד זיא רָאנ טשינ ,רעבָא ,ןעזעג

 -לוק .יעיּפַארעטַאּפַארג , טרָאװ סָאד ןפַאש ןעמ ןָאק רעבירעד ;ןביירש ןופ

 ךיז טָאה סָאװ ןָאילימ ?טרעפ ןנרַאק םעד רַאפ קינָאט ַא ןעוועג זיא רוט

 .לגענ סלווייט םעד ןופ טעװעטַארעגסױרַא

 יד ןוא דנַאלןטעװַאס ןיא ןטפי-שטייצ יד ןריזוועגנָא רימ ןבָאה

 יד טּפעשענסיוא טשינ טייוו ךָאנ זיא ךָאד ןוא דנַאלשטייד ןיא ןלַאנרוש

 -ײרַאב רימ ןענעז טייצ רענעי טניז .ןלַאנרושז ןיא זדנוא ייב תורישע

 ,טלעו רעד ןופ ןלייט ערעדנַא ןיא ןלַאנרושז עקינָאװ טימ ןרָאװעג טרעכ

 יו רוטלוק ַא ןופ קפוד רעד רעמ ןטפירשטייצ יד ןענעז ןעמעלַאכָאנ ןוא

 רעביא ןטפיר וש עשידָאירעּפ 180 דעכירַא ןגָאמרַאפ רימ ביוא .עסערּפ יד

 .סרעביירש ןייק טשינ ןלעפ סע זַא ןמיס א ךָאד סע זיא ,טלעוו רעד

 ןרעוו ייז זיב םישדח טּפָא ןטרַאוװ ןזומ שזַאטס ַא טימ ןשטנעמ ,אברדַא

 ןדעי ייב סרענעייל סעּפורג ןעניפעג ךיז ןזומ ךעיריטַאנ ןוא .טקורדעג

 .טפי-ש יד ןבכענוצסיורַא עיציבמַא יד ןעוועג טשינ טלָאװ טינַא ,לַאנרושז

 ,סרעטנעצירוטלוק עיינ טנפעעג ךיז ןבָאה רָאי 10 עטצעל יד ןיא

 יד ןופ ךעלטננייא ןיא סָאד ןוא .טעוװעדנופעגנייא רעמ ץִלַא ןרעוו סָאװ

 ןלַאנרושז ערעזדנוא סָאו טייקידנעטשַאב ַא ףיוא ןגָאזנָא עקידנעיירפרעד

 ןוא ןערב עמַאס ןיא קירוצ רָאי 4) ַא טימ .טְלַא ןרעוו ןוא ךיז ןרעטלע

 ,ןלַאנרוטז עטוג עכעלטע טָאהעג רימ ןבָאה ,סקווװ רעזדנוא ןופ טעּפמיא



 ע א ב ָא ר .א .א

 -ישרַאפ 9 ןיא ,ןרָאטקַאדער יירד טַאהעג טָאה סָאװ טלעװ עשידיײ יד יװ

 -עג טשינ ייז ןבָאה גנַאל -עבָא ,טפירש ,ןבעל עײג סָאד ,רעדנעל ענעד

 ןוא סרעדנירג יד ןופ תובישח רעד ףיוא קידנקוק טשינ ,ןטלַאהנָא טנָאק

 -ַארעטיל יװ ןלַאנרושז ערענעלק ןעמוקפיוא ןגעלפ סע ,ָאי .עיגרענע רעייז

 -ףיוא ,עּפטעלַארּפ ,רעמַאה רעד ,עכָאֿפע ,הביבס ,ןטלעצעג ,ןבעל ןוא רוט

 זיא טייקיברַאטש יד .ןגיוצעגנָא טשינ גנַאל ןבָאה ייז רעבָא ,ךיז ןיִא ,םוק

 צסױורַא טנייה יבנל שוביש ַא טסָאקעג טָאה סע שטָאכ ,סיורג ןעוועג

 טשינ ןיוש ,יװ ליפ ױזַא לָאמ 8 ןוא 4 טסָאק טנייה .לַאנדושז ַא ןבעג

 יד ךָאד ןוא ,קירוצ רָאי 28 טימ יוו רָאנ ,ןרָאי 40 רַאפ ןגעוו קידנדער

 -עג זיא סָאװ ,"רעטעלב ָאװײ, יד ןוה ןוא ,סױרַא טרָאפ ןעייג ןלַאנרושז

 עדילָאס עכלעזַא רימ ןבָאה ,טפגוקוצ יד ןוא (ןטייז 400) ךוברָאי ַא ןרָאװ

 :טײב רעזירַאּפ ,רוטלוק עשידיי ,ָאקװד ,טײק ענעדלָאג יד :;יװ ןטפירש

 עטכישעג רַאֿפ רעטעלב ,ןעגעעלמַאז (קרָאיהינ) ןטפירש עשידי ,טפירש

 רעמ סע טסייה -- ךַאוּפש עשידיײ ,(עניטנעגרַא) לַאגרושז ףוקיא ,(ןליוּפ)

 -טפָא ,ןלַאנרושז עשיסַאלק-טשרע רַאפ ןטכַארטַאב ןָאק עמ סָאװ ןינמ א יוװ

 -נַאלטַא רעדָא "סרעּפרַאה , יו הנרדמ רערעכעה ַא ןופ ןכות ַא טימ לָאמ

 קילדנעצ ַא רעהַא זיב טַאהעג טשינ לָאמנייק ןבָאה רימ ,(=* "ילטנָאמ קיט

 -עג ןענעז ייז רעדָא ;ןטלַאה ןענָאק ךיז לָאז סָאװ ןימ טזַא ןופ ןלַאגרושז

 ןיא ךָאנ ןעגנַאנענרעטנוא ןענעז ייז רעדָא דנַאטש ןרעקידעדינ ַא ןופ ןעוו

 .ךעלעניוו יד

 .שדוח ַא ןבעגסױורַא ןגעו טמולחעג טשינ ןעמ טָאה ןטייצ ענעי ןיא

 ןיא ןיינוצנירַא יואר טעמכ זיא סָאװ עֶקיִרפִא םורד ןיא לַאנרושז ןכעל

 סָאװ ,לַאירטסודניא :ץלָאה רעד יו טפירש ַאזַא רעדָא ,התיכ רעטשרע רעד

 ןביולג םעד ןוא ןעלטיס יד קנַאד ַא טרעכיזרַאפ ,סיוא טזייוו סע יוװ זיא

 ,םסערייא סָאנעוב ןיא םירחופ יד ןופ

 ערענעלק יד ןופ ןייז םעוט טשינ רעביירש רעקרָאידוינ ןנעלפ לָאמַא

 טשינ ןטפירשטייצ עקיזָאד יד ןענעז טציא .רעדנעל עטייוו ןיא ןלַאנרושז

 -טימ וליפא ןָא טייטש ייז ןוא ,רעקרָאידוװינ יד יו םיסחוימ ערעּפַאנק ןייק

 .ןטרָאד ןטעברַאוצ

 רעטײרװ ,ײגספיוא ;קרָאי-וינ ןיא ןלַאנ-ושז ?עניילק , יירד ןבָאה רימ

 "עניילק , עטסרעמ ירד יװ ףָאטש ןרענרע ןייק טשינ ןבָאה סָאװ ןייז ןוא

 יד וצ ןייז ףרצפ טנַאקעג טלָאװ עמ סָאװ ןוא ,ןלַאנרושז רענַאקירעמַא

 ןד לָאס םעד טמעשרַאפ סערײט'סָאנעוב ןופ ףוקיא לָאגרושז רעד (*

 רעד ןופ ןוא טּפָא רעײז טרָאד טגנילק סָאװ ,טט-טָאֿפש םעד ךרוד לײט

 הגרדמ רעד ןצ טפירש יד רירומ זיא סָאד .טריפ רע סָאװ ,קימעלָאּפ טרַאמ

 .לַאערושז ןטיסַאלק 'טירד ַא ןוב



 שידיי עירעפמיא יד

 כָאו ,רָאי עכעלטע ןיוש ןעייג ייז ,ןלַאנרושז עדילָאס עטנכערעגסיוא-ןכיוא

 -יילק, עקילָאמַא ערעזדנוא יו ןטכיזסיוא ערעסעב ןבָאה ייז זַא טזיױוַאב

 ענעלָאװשעג יד טכַארטַאב ןיא טמענ עמ ןעוו ךָאנ טרפב ,ןלַאנרושז "ענ

 ,רעטציא תואצוה-קורד

 יירד עֶלַא ןוא ,ןעמָאנ ןבלעז ןטימ ןלַאנרושז יידד ןַארַאפ ןענעז סע

 (ןידרָאג אבא .הער) ןטפירש עשידי ןענעז סָאד :ויטַאטנעזערּפער ןענעז
 -רַאּפ ערעזדנוא .(ןָאדנָאל) ןטפירש עשידי ןוא (עשרַאװ) ןטפירש עשידיי

 "עג רעודווא ,סיורָאפ ,טײבצ רעזוגוא ,רעפדגעצל רעשידײ יװ ןענַאנרָא-ייט

 ןקידהשקשינ ץינַאג ןבָאה טײקיטכערעג ןוא רעקעװ רעד וליפא ןוא טנַאד

 ןופ ןרעמונ עטרעסערנרַאפ יד סױרַא ןעמוק סע ןעו ןוא ,הףָאטש-ןעייל

 ןוא גנואיצרעד ןוא רוטלוק ,עמיטש רעטעברַא עיירפ ,סיורָאּפ ,רעפמעק .ריי

 .ךיב ַא ןיא יו לַאירעטַאמ רעמ ייז ןיא ןַארַאפ זיא עמיטש רעקָאטסילַאיב

 יעג סע וו ,דנַאל ןדעי טעמכ ןיא ןלַאנרושז עשידיי סורַא ןעיינ סע

 ןענ:עז עילַארטסױא ןיא .ןדיי עשיאעּפָארייא-:חרזמ ןופ בושי ַא ךיז טניפ

 -ןכָאװ-2 יד ץוח .קוָאדעג רעודנוא ןוא ןטפירש עשירָאירעּפ עכעלטע סיורַא

 עשײירַארעטיל 2 ןיוש רימ ןבָאה לארשי ןיא רעלונער ןעייג סָאװ ,רעטעלב

 ַא ןוא טייק ענעדלָאג יד ץוח ,ןטפירש'לארשי ןוא לארשי'גגוי רעכיבלמַאז

 טלעוײב ,ןגַארפסובעל יװ ןענַאנרָאײטרַאּפ עכעלטע ןוא ןעגנוטייצ רֶאְּכ

 ?סיבַא ןיא דנַאלגנע רָארג .שזאריט ןסיורג ַא טימ ,שימייה סנטצעל ןוא

 וליפא טלָאװ ,לצנעטש .ש ןוא דבוע השמ טשינ ןעוו ןוא ,קילעטשרעטניה

 ןיוש ןעמ טעז ןטפירש עשידײ סרעגנילק .ןעוועג טשינ ןבעל טא וושל ןייק

 .סנטצעל טשינ

 -נָאט 8 םכותב סעכַאנסיוא:טייצ עשידיי קילדנעצ ַא טגָאמרַאפ זירַאּפ

 רעטעלב קילדנעצ רַאֹּפ ַא טימ ןסיורג ךיז ןָאק עניטנעגרַא ןוא ,ןעגנוטייצ

 -עז טָא רָאנ ,עיַא ןענעכערסיוא ןריבורּפ טשינ לע ךיא .,ןלַאנרושז ןוא

 ייא ,אקטד ,ןבעל רעירַאזָאר ,גווטײצ ,דײ ,עסערּפ יד ;עטסקיטכיװ יד ןענ

 ,ןבעל רעזדווַא ,ןיזַאגאמ רעניטגעגרַא ,ףוקיא ,לגיּפש ,רעטעלב .טיל ,טסול

 ןרַאֿפ ,לָאירטסודגיא ץלָאה רעד .,לגָאדעג רעזדווא ,עמיטש רעזדנוא

 ףיוא ,דעלעמיוב רעויטנעגרט ,יורפ עשידי ,טלעװרעדניל ,טגוזעג'סקלָאפ

 ,טרָאװ עיירפ סָאד ,רעטעלבלוש ,ןעגנַאלטּפָא רעגדָארג ,טעװ רעקָאטסילַאיב

 .ןטפירש לַאנרושז:בײלקּפָא רעטנכייצענסיוא סצרַאװש ןוא .טײבצ עייג יד

 -טע סױרַא ןעייג ,ןדיי 20,000 זיולב טימ דנַאל א ,עקיסקעמ ןיא

 ןיא בושי רעננוי רעד וליפא ןוא (* .ןןטפירשטייצ ןוא ןעננוטייצ עכעי

 .(ךָאװ ַא לָאמ ײטצ) "עמיטש יד, (ךָאװ 8 לָאמ יירד) "געװ רעד, (*

 ןפיוא ,לַאגרושז שדוח)} "סיֹורָאפ, ,(שדוח ַא לָאמ ײװצ) יטרָאװ סָאד,

 יר טיײצ ןופ טנגײשרעד)} "עגובירט עשיטסיוויצ, ,(טפירש שדוח) "לעוװוש

 .ל .' רעד ןפ ןוא לוש רעשידי רעד ןופ -- רעכיב'רָאילוש יײװצ ,(טיײב

 .לוש-ץרּפ
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 קַאב ָאר .א .א

 ירַאפ טשינ ךיז ףרַאד סָאװ ,ךובלמַאז ַא ןבעגעגסיורא טציא טָאה ליזאדב

 ןיא ןעג לוטייצ יירד יד .סעבַאגפיוא עשידיי רעקרָאידוינ יד ןגעק ןעמעשי

 וליפא ןוא ,טרָאד טייקיטעט רעד ףיוא תודע ןגָאז ייווגודוא

 ןוא ןלַאנרושז ןבעגוצסיורַא ןזיוװַאב ןיוש ןבָאה ַאיבמָאלָאק ןוא עלישננ

 םימ ןעוועג םש-הנוק ךיז טָאה לַאערטנַאמ .ןָאטוצכָאנ ייז ךיז טנייַײק ורעּפ

 ןשידיי ןטימ רעקיצניװ טשינ ךיוא רעבָא ,סעיצוטיטסניא עשידיי עריא

 ,ןפָאה רימאל ןוא ,טלַא רָאי 80 ןכיגניא טרעוו רעלדָא רעדַאגַאק רעד .טרָאװ

 יד יװ ?װנ רעמ ןבָאה טעװ לַאנרושז רעלַאערטנַאמ רעקיטציא רעד ןַא

 .ןווורּפ עקידדעירפ

 2 יד טימ ןעמַאװצ .ןדער וצ סָאװ ָאטשינ ךָאד זיא קרָאידוינ ןוּכ

 ?כמ ,עשידיי רעטעלב 80 ַא יאדווא ןַארַאפ ןענעז ,סעבאנסיוא עקיכארּפַײי

 יָאגַארעּפ ,ןלַאנרושז-ךַאפ-רעטעברַא ןוא ןענַאנרָא עזעינילער -- םינימה

 לָאמַא טָאה סָאװ ,גנואיצרעד ןוא רוטלוק .ןיטעלוב רעשיגָאגַאדעּפ) עטייג

 -רעיוּפקּפ ערעזדנוא .וװ .א .א ןלַאנרושז-ײטרַאּפ ,(ןבעל ווא לוט ןכייהעג

 ןוא זירַאּפ ןיא סױרַא רָאנ ןעייג ןלַאנרושז עשינעיניה ןוא עשיניצידעמ

 "עג ןיא'ס רעבָא ,קרָאידװינ ןיא ַאזַא טַאהעג ןבָאה רימ .סערייוא סאנעוכ

 "ניק (תוהמש-ןיירַאפ) סעבַאגסיוא-טייהנגעלעג ָאד ןענעז סע .ןרָאי ןָא ןעוו

 ןופ ליפוו ?ייז ןופ ןסייוו ןדיא ליפיוו רעבָא ,.וו .א .א ,ןלַאנרושז-רעד

 עטכ-עמ יד ?ןעזעגנָא ייז ןבָאה סרענעייל-שידיי עטסלערוטלוק ערעזדנוא

 והא גוטײב רעייז ןענעייל קלאפ ןשיווצ טיקיװטנַא רַאפ ךיז ןטלַאה סָאװ

 סָאד זַא ייז ןעניימ תוצראה םע רעייז ןיא ןוא ,לָאורושז ײטרַאּפ רעייז

 רעטנעצ רעשירַארעטיל ַא ןקיּפסױא ןָא ךיז טבייה טציא ןוא .רָאג זיא

 ,ןטפירשטייצ ? טימ --- סעלעשזדנַא סָאל .ןיא

 ןטנַאקַאב ןטלַא ןַא ןענעגעגַאב וצ ןעמוקעגסיוא לָאמַא רימ זיא סע

 "עג ךיז טָאה ןוא בשוה ַא ןרָאװעג זיא רע וװ ,טָאטש רעדמערפ ַא ןיא

 ןגעוו דייו וצ ןעמוקעג זיא .טלעוו רעד ןוא ךיז טימ רענעדירפוצ ַא טבעל

 ראג יד ןיא זַא קידנסיוו .טלעוו רעשידיי רעד ןיא ךיז טרעה סע סָאװ

 ןזיועג םיא ךיא בָאה .ש.א.פ רעד טימ ןבָאל ךיז רע טנעלפ ןרָאי עגנ

 .ש .א .פ יד , ןגיוא רָאֹּפ ַא טלעטשעגסיוא רע טָאה "סאו ,, .רעמונ ןשירפ ַא

 טשינ רָאג טנעייל ריא , טרעדנווװעג ךיז ךיא בָאה -שטייטס "?ךָאנ טבעל

 .רעפטנע ןיז ןעוועג זיא "?טייצ סע טָאה רעוו, "?ןעגנוטייצ עשידיי ןייק

 וצ ףיוא טכַאנ ןוא גָאט ןעװערָאה זומ שטנעמ רעד זַא ,ןעניימ ןעמ ןָאק

 םיוק סָאװ ,רעלקעמ ןימ ַאזַא ןיא רע זַא זיא טקַאפ רעד .ןבעל ַא ןכו

 ןקיזָאד םעד רַאפ טסנידרַאפ ןייז ןיוש זיא ,טכעה ןייז טכַארבעג רע טָאה

 יע זיא סָאװ טימ רָאנ .טלָאצ רענעי גנַאל יװ רעשיטַאמַאטוא ןַא קסע

 עשיריי ַא ןענעייל ןענַאק טשינ לָאז רע זַא ןעמונרַאפ קרַאטש ױזַא סָאד

 ַא ףיוא ,רעטַאעט ןיא ןייג ףרַאד עמ זַא ןורית רעד זיא = ?גנוטייצ

 = ףרַאד עמ ,טסעג ןעמענפיוא רעדָא טסַאג וצ ןייג ףרַאד עמ ,ט רעצנָאק

5536 2 



 שי-יי עירעפמיא יר

 ןכַאפ ,גָאט ןכרוד לטערד ַא ןפַאכ ןוא ,ףלָאג רשפא רעדָא ?טרעק ַא ןליּפש

 24 יװ רעפ טשינ ןעמעלַא ךָאנ ךָאד טָאה גָאט רעד ןוא ונ ,ריצַאּפש ַא

 ?טייצ ןעמענ עקַאט ןעמ לָאז וו ָאט ,העש

 ?"קירייל םורַא ךיז יירד --- ריא טניימ --- ךיא ןיא ,ונ,

 -יירש רעשידיי ַא טייז, ,טעפמיא טימ טרעפטנעעג רע טָאה ,"ריא ,

 ךיא ןיב רעפטנע םעד ןופ ."ןלַאנרושז עלַא ןענעייל ריא טפרַאד ,רעב

 -יימ טנַאקעג טלָאװ דעצימיא ?ןיבמ ַא סעּפע טייז ריא .טפעלפעג ןרָאװעג

 ביוא זַא (2 ןוא שידיי ףיוא ןביירש ןופ הנויח ןיימ יצ ךיא זַא (1 ןענ

 רעקילדנעצ ןענעייל רַאפרעד רע ןזומ טַָאלב שידיי ַא ןיא טביירש רענייא

 -ענ ןנעלפ סָאװ ,סרעביירש עשידיי טננענַאב ןיוש בָאה ךיא .ןלַאנרושז

 טָאה סָאװ ,גנוטייצ יד ןיולב ןענעייל ןנעלפ ןוא אקיתוּפַא עטכער יד ןעמ

 -ןיי-ַא ייז לָאמַא לַאפוצ ַא ךרוד טנעלפ לַאנרושז ַא .תוריכש טלָאצעג ייז

 .טנעה יד ןיא ןלַאפ

 טשינ בָאה ךיא זַא ,טכָאקעצ יוזַא ןעוועג ךיא זיב רעפטנע ןייז ןופ

 -עד ןופ ןכַאלוצ ךיז רעדָא "דרעפ, ןָאט יירשעג ַא לָאז ךיא .יצ טכווװעג
 טידרעפ ַא ןעמוקענפיורא ןעניז ןפיוא דָארג רימ זיא'ס רָאנ .טייקשידרעפ

 .עלהשעיכ

 -עיוּפ ַא יו ןעזענ ןוא ףױָאד ןיא ןעגנַאנעג ךיז ןענעז ןדיי רָאּפ ַא

 ,לררעפ טרַאדעגסיוא ןַא קידתונמחרבמוא טסיימש רופ רעסיורג ַא ףיוא !

 ןרַאפ ןוא ,ףױרַא נרַאב תוחוכזיצמאדלכ טימ ךעבענ ךיז טּפעלש סָאװ

 ןהנעט ,םינמהר ינב םינמחר ןדיי ךָאד ןענעז .ךעלעמַאּפ וצ סָאד זיא רעוּפ

 טסייסע' סָאװ ,םיא ד-ַאפ אשמ ערעווש ַא ךָאד זיא'ס ,, ;רעיוּפ םֹוצ ייז

 ?םיא וד

 ךיז טָאה -ע זַא, הונור טימ רעױּפ רעד טרעפטנע "?טסייה סָאװ ,

 רעד זַא ןיימ ךיא ."ןּפעיש רע ףרַאד ,דרעפ ַא ןייז ןצ ןעמונענדעטנוא

 .קיטיינ טשינ ןענעז ןעננורעלקפיוא ןייק ןוא ,גונעג רָאלק ןיא לשמנ

 ןייק ןעמענ סָאװ ,ןשטנעמ עקיזָאד יד :זיא הרוש עטשרעטנוא יד ןֹוא

 ַא סידַא טייג סע יצ טשינ ןסייו ןוא ןירַא טשינ טנַאה ןיא ךוב שידיי
 רעד ןבעי סָאד ּפָא ןגָאז סָאװ ,יד סע ןענעז יײיז -- לַאנרושיז -עשידיי

 .טשינ טנעייק רענייל זַא ייז ןעניימ ,טשינ ןענעייל ייז .רוטַארעטיל -עשידיי

 3 ךָאד זיא ,רעכיב יד טשינ ,ןלַאנרושז יד טשינ ןבָאה טשינ ןפרַאד ייז
 .טשינ ייז ףרַאד רענייק זַא ,ןמיס

 --עד ןועו ַא ןעמ טכַאמ טפירשטייצ עשידיי ַא רעטנוא טייג רעסָאט

 -עיירפ ּפֶָא ןעפ טמעטא ןתמא רעד ןיא ןוא טשרעּפמָאלק טנַאײק עמ .,ןופ

 טרָא ןפיוא ביוא רָאנ !טנַאזענסיױרַאפ ןבָאה ייז יו ױזַא ךָאד זיא'ס ---

 .עיינ יירד יצ ,ייוצ סױרַא ןעייג לַאנדוטיז םענעגנַאגעגרעטנוא םעד ןופ ד
 תובשחמדלעב .קידנסיוו טשינ ךיז ןכַאמ רעדָא ,ןופרעד טשינרָאג ייז ןסייוו
 סננירּפש ,לַאנדוציז רעטידיי ַא וצ ךיז טכַאפ זַא ,טנַאזעג לָאמַא ןייצי טָאה



 ק ַא בָא ר .ט .א

 ַא -עטנוא ,לַאנרושז רעבלעז רעד ןיא'ס, .טרא ןייז ףיוא רעיינ ַא סױרַא

 ."ןעמָאנ םעיינ

 ןלעו ,ןלַאנרושז גונעג ָאד ָאי ןענעז סע זַא ,ןזָאלוצ ייז ןלעוו רשפא

 ידכ .ןייז טשינ ייז ןלעוו םורַא ראי 10 ןיא ןזַא ,ןענעקסּפ ךלַאב רעבָא ייז

 עכלעזַא .ןָאט ףערט ַא ץוח טשינרָאג ךָאד ןעמ ףרַאד ,רעפערט ַא ןייז וצ

 טָאה עלעדנעמ .ןטייצ עשיליכשמ יד טניז טָאהעג רימ ןבָאה "םיאיכנ,

 ייז טָאה םכילע םולש ןוא ,ןטילענ ייז ןופ טָאה ץרּפ ןוא ,טנָאקעג ייז ןיוש

 ןיא רעפערט ַאזַא ,רעניו ָאעל ןעוועג ןיא איבנ ןימ ַאזַא .טכַאלעגסיוא

 ,עשרה םש טּפשמה םוקמב .קינרעיוו ץרּפ םיא ךָאנ ןוא ,ןַאהַאק .בַא ןעוועג

 .שידיי וצ האנש יד טלוש זיא ,ןפַאשעג טרעוו עסערּפ יד ווװ ןטרָאד ןוא

 ןלַאנרושז יד ןופ גנוטײרּפשרַאּפ יד

 עטריסעדעטניארַאפ-רוטלוק ערעזדנוא ןשיווצ טרילוקריצ תועט ַא ךָאנ

 -עטניארַאפ-ויטַאגענ ןייז ןָאק עמ תמחמ ,עטריסערעטניארַאפ גָאז ךיא)

 רעניילק ַא ןַארַאפ ןיא זדנוא ייב רָאנ זַא ,ןיא סָאד ןוא (ךיוא טריסער

 םיִאֵט ןוא ףיַאל סָאװ ,ןענָאילימ יד ןֹופ ןסייוו ייז יו ױזַא .םלועזןעייי

 ,-עמַא עטסווװַאב עלַא ןַא ייז ןעניימ ,ךיז ןפיוקרַאפ טסעשזדיַאד סרעדיר ןוא

 ייב --- טרעקרַאפ ןוא ;םיפלא ט"פרת יד ןיא ךיז ןעיינעצ ןלַאנרושז רענַאקיד

 .סרענעייל עטלייצעג ןבָאה ןלָאז רימ זַא ,טכער ייז ייב זיא ,רעדיוו ,זדנוא

 'ריוטסוליא יד ֹוצ לקיטרַא ןַא ןקיש יצ טבושיעג ךיז בָאה ךיא ןעוו
 ןגערפוצנָא ןיאפעננייא רימ ןיא ,טשינ רעדָא רעטעלב עשירארעטיל עט

 ,ןרַאלּפמעזקע טנזיוט ןיא ךיז ןעיינעצ רעטעלב יד יִצ רָאטקַאדער םייב

 -נָא טשרע ןַא טימ ,לַאנרושז רעיינ ַא ךָאד זיא'ס ,ןעמעלַא ךָאנ םירָאו

 ןכָאװ עטשרע יד ןיא זַא ןעוועג זיא רעפטנע רעד .רָאטקַאדער םענעמוקעג

 זַא טייו יױזַא ףיוא רדסכ טסקַאװ לָאצ יד ןוא 2000 טרינָאבַא ךיז ןבָאה

 ןטײרּפשרַאפ וצ ףיוא עיסעצנָאק יד ןטעבעג טָאה רוטנעגַאדדנַאי עסיורג ַא

 -עג טָאה סָאד .הנידפ רעד ןופ טיירב רעד רעביא ןוא גנעל רעד רעביא

 -מעזקע 10.000 ןיא ןקורד טפרַאדַאב ךיז ןטלָאװ רעטעלב יד זַא טניימ

 .ןרַאלּפ

 עטמירַאב עכלעזַא ןופ שזַאריט םעד ףיוא ןָאט קוק א ריִמָאֵל טציא

 סָאד .סילבוּפער ויג יהד ןוא ןָאשײנ רעקרָאידינ יו ןלַאנרושז עטיַא ןוא

 יד ןוא עטסנעש יד .םזילַאנרושז רענַאקירעמַא ןופ תלוס -עד ךָאד זיא

 .ָאטײג יהד ןיא תוחּפה ?כל ,גנַאל-תורוד טעכרַאענטימ ָאד ןבָאה עטסעכ

 80.000 ןצנַאגניא ךיז ןעייגעצ סע ?טַאלב סָאד טָא ןפיוק ליכיו רעבא

 .יירפ טקישעצ טרעוו לָאצ עסיוועג ַא אמתסמ ןוא

 -רַאֿפ ןרעו 27,000 ןזיולב -- רענרע ךָאנ טייטש ןקילבופער ויג יהד

 טלָאוװ ,רעדיוו ןוא רעבָא ,סױרַא ןפלעה ןטַאנעצעמ טשינ ןעוו ןוא ,טיירּפש
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 שידיי עירע 948 א יר

 טגיילעגוצ ןעמ טָאה 1984 ןיא .ןעגנַאנעגרעטנוא גנַאל לַאנרושז רעד ןיוש
 .91.000 ךָאװ עדעי

 םענעבייהעג ַא ןיויר ןַאזטרַאֿפ יחד טָאה ןזיירק עשירַארעטיל ןיא
 ןופ ליפיוו רעבָא ,טּפָא ןטרָאד ךיז ןקורד סרעביירש עטמירַאב .ןעמַאנ
 8,000 ערעסָאװ ַא ןױלב ןיא ףיוקרַאפ רעד זַא ,ןעד ןסייוו עקידטזדנוא
 .וטלוס עטשידי יד רעדָא טפגוקוצ יד יו רעקיצניוװ .ה .ד

 רַאפ סָאװ ,ירַאטנעמָאק ,לַאנרושז ןשידיא-שילגנע ןטסכייר םעד עגונכ
 וצ ידכ טלעוו א טנערב ןוא עמַאלקער ףיוא רעטנזיוט רעטרעדנוה סקָארב
 -ָאט ןענַאילימ אי -- ןענַאילימ עלַא ךָאנ זַא ,רימ ןסייוו ןטגענָאבַא ןגירק
 טלַאה טסָאקעגּפָא ןיוש טָאה לַאנרושז רעד סָאװ ,ןעקנַארפ טשינ , רעל
 טלָאװ ירַאטנעמָאק זַא ךיז טכוד רימ .ןטנענָאבַא 99,000 ייב טשרע ןעמ
 ֿלַאנרושז םעד ןרינָאבַא וצ ידכ טנענָאבַא םעד טלָאצעג

 ױזַא קלח:טרעדנוה ַא טנײלעגניירַא טלָאװ לַאנרושז רעשידיי ַא ןעוו
 טּפַאכ סָאװ םלוג:םלוע רעד רעבָא ,ןעז וצ סָאװ ןעוועג טלָאװ ,טלעג ליפ
 שידיי :סנייא רָאנ סייוו טרָאװ-גָאלש ַא ןטרָאד ןוא גנַאלק ַא אד רָאנ ףיוא
 קיצניוו ױזַא ןוא ;טפנוקוצ ןייק טשינ טָאה ,סרענעייל ןייק טשינ טָאה
 עטשרע ןופ ךַאז יד ןריזילַאנַא ןלעװו וצ קידנעטשרָאפ גונעג ןענעז ןשטנעמ
 םעד טשינ ןבָאה ייז םנה סרעקיטירק עטיירג ןענעז ליפ ױזַא ןוא ,םירוקמ
 עמ סָאװ סָאד טלעניטוג רַאפ ןָא ןעמענ ייז זַא ,שוח ןשיטירק ןטסדנימ
 עדנַאגַאּפָארּפ ןט:כערעגסיוא ןַא ךרוד זייוולייט ,ּפָאק ןיא ןיידַא ייז טּפַאלק
 ,ונניא ןיוש זיא שידיי זַא ,רקש רעד טיײרּפשרַאפ טרעוו םורַא ױזַא .ןַאּפ
 ,שידיי רַאפ הנכס ַא ןייֵלַא ןיוש ןיא ?עטשנייא ַאזַא זַא ,ךיז טייטשרַאפ ןוא
 יד ןַא ןוא קיטנעהּפָא ןרעװ ןלָאז סרעוט יד זַא ,םרונ ןזיא סָאד םיראװ
 ןלָאז ,טלעג רעייז טימ ןָאטּפוא סעּפע טלָאװעג ןטלָאװ סָאװ ,עכעלגעמרַאפ
 .לַאנָאסרעּפ רעד ןענעז ענעפלָאהעג יד ווו ,סעיצוטיטסניא עכלעזַא ןציטש
 ,אנקסמ רעד וצ ןעמוקעג ךיא ןיב ,סעיצַאװרעסבָא עקירָאיגנַאל עניימ ןופ
 עכייר ןבָאה סָאוו ,עכלעזַא וצ טלעג רעייז ןבעג וצ ביל ןבָאה עכייר יד זַא
 םָאמַא ייז ייז ןלעװ ,ןשטנעמ ערעייז ןופ טשינ ןענעז עמערָא יד .ןטימעּפַא
 ,שידיי יו רעגייטש ַא טָא ,לזמילש ַא זיא רענייא ביוא ,ןייב ַא ןפרַאװוצ
 .ןפלעהוצ םיא עקיזיר ַא ןיא סע זַא סע טסייה
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 טיל רעש ע -וטַארעטיל -עשידיי דעד ןופ סענעגָאיד דעד

 ֹקַאב ךיא בָאה ,דָאי ןבלַאהרעדנָא ןופ ךשמ ןיא ,ןיוש ֿלָאמ עכעלטע

 .י רעקיטירק רעילַארטסיוא םעד ךרוד גנורלעמ ַא רעדיװ ןוא -עכָא ןעמ

 'עלב רענרובלעמ יד ןרָאװעג טקישעגסױרַא רימ ןענעז סע זא ,טרָאּפָאּפָאר

 צעל סָאד .ןעמולַאב טשינ ךָאנ בָאה ךיא זַא ןילַא רעפטנע ךיא ןֹוא ,רעט

 רעביירש רעד ,רע זַא שוריפב ןוא רָאק ןענַאטשעג ןיוש ןיא ?ָאס עט

 ורַּפ טציא + ךיא לָאז ןוא ,טרירטסיגער עקַאט ןוא ,ןיילַא סיורַא ייז טקישי

 וצ טשרע ייז ןלעװ רשפא ,ונ .ןעמוקעגנָא טשינ רימ ןענעז ייז ןַא ,ןגָאז

 ער יד ןוא ,טָאג רעבָא טפלעה ,לייוורעד .ןעילפדעד רעדָא ןרָאפרעד רימ

 -עלב , יד טקישעגסיױרַא דימ טָאה עמיטש רעטעברַא עיירפ רעד ןופ עיצקַאד

 ןגעו ?קיטרַא סטרָאּפָאּפַאד דניירפ טנ גנעיילעגר ביא בָאה ךיא זַא ןוא ,"רעט

 ,ןייטשרַאפ ןביוהעגנָא ךיא כָאה ,".ש.א.פ, רעד ןיא ןעלקיטרַא עניימ

 ןוא ,טפי-ש רענרובלעמ יד ןגָארקעג טשינ דעהַא זיב בָאה ךיא סָאװרַאפ

 -עדנַא טימ ןפַאשעג ךיז טָאה טנעדנָאּפסערָאק ןיימ ...ןכַאז ךָאנ סָאװרַאפ

 יָאכיסּפ רעד ןיא סָאװ ,םעצָארּפ ַא ןעגנַאגענכרוד זיא רע םינּפַא ןוא ,ער

 (80ק10202 280 61:80412ו/21) "יצקידוצ ןוא ןענעג , סע ןעמ טפור עיגָאל

 -נייװק שטנעמ רעטדיוויטלוק -עייז ַא וליפא עקַאט רעדָא ,ץַאק ַא ,דניק ַא

 -גנופ ןוא סעפע ןעניפעגוצסיוא קירעגיינ רעייז ,לשמל .ןיא רע .ךיז טלעק

 ןוא םיֹורָאפ טירט רֶאַּפ ַא טכַאמ רע ןוא ,ָארוכ טרָאפ רע טָאה ןנעווטפעד

 ןיא ןוא ןריפוצסיוא סעּפע טרַאג סָאװ רעקיטָארוװענ ַא ייב .ֵּפָא ךיז טלעטש

 רָאפ טכוק ,ןצנעװקעסנַאק יד רַאפ ךיז רע טקערשירעד ןענירעד ןטימ

 1621װ/ סע טפור עמ .רעקרַאטש ךס ַא רָאנ קיגייװעגיא סעצָאדּפ רעד

 -עכיז ןצנַאנניא טשינ זיא סָאװ ,רעטריוורענעד רעד .ד 100

 -עכָאק ןיא טנַאה יד טקעטש ,עיזַאטנַאפ ןייז ןיא םזנס טשינ ןיא דע יצ

 טשינ ךיז טעװ רע יצ ןעז וצ ,(ךעלדיטַאנ ,הצילפ ךרדכ) רעסַאו ןקיד
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 שידיי עירעּפמיא יר

 בירָאװ ,ןשטנעמ ןדעי טימ לָאמַא סע טריסַאּפ ןעמעלַא ךָאנ ןוא ,ןעירבּפָא

 (טייקשירַאנ ַא בילוצ טריוורענעד ןעווטשינ-ןעוו טשינ ןעד זיא רעוװ

 סָאװ ,ןעז לָאז ךיא טלָאװעג טָאה טרָאּפָאּפַאר זַא רימ ךיז טכוד סע

 םיא ןיײזטסוװַאבמוא ןייז טָאה ךָאד ןוא ,רימ ןנעו ןבירשעג טָאה רע

 םָאד ןעז טשינ לעװ ךיא זַא טכער ןייז טעוו רשפא ןַא ,טגָאזעגרעטנוא
 -רַאפ ךיז רָאנ טקישעג טשינ רימ אפוג רע טָאה רַאפרעד ןוא --- ?קיטרַא

 ןוא ,טעּפורעג טרָאפ םיא סע טָאה רעבָא ?ייורעד .ערעדנַא ףיוא טזָאל

 לָאז ָאט ,תויאר עניימ טּפַאלקעצ טָאה רע ביוא םירָאװ ,טכער טימ עקַאט

 .הלפמ אש טאהענ בָאה ךיא זַא ,ןסיו שטָאכ ךיא

 רעטעלב רענרובלעמ יד ךיז ןפיש עלייוורעד ןוא --- ןעוו סָאװ זיב
 ףרַאד ןעמ זַא ,בשימ טרָאּפָאּפַאר דניירפ ךיז זיא --- םי ןשיפיסַאּפ ןפיוא
 ןיא ,עירָאטירעט ?סטסימיטּפָא  ןכעלרעפעג ןפיוא עקַאט ןריפ המחלמ יד

 ךיא בָאה םעד ףיוא ךעלטנגייא ןוא ,ָאפג עמיטש רעטעברַא עײרּפ רעד

 ךיוא רָאנ ,רבד-לעב רעטספרַאש רעד רָאנ טשינ זיא רע םירָאװ ,טרַאװעג

 יו רעמענ רעטונ ַאזַא טקנוּפ זןיא רע זַא ףָאה ךיא ןוא ,רעטסקיגָאװ רעד

 זיא ,ןכירטש עכעלנעזרעּפ סטרָאּפָאּפַאר ןָא ריר ךיא ביוא ןוא ,רעכעג ַא

 רָאנ ,ןייז דובכב ענוּפ םיא ליוו ךיא סָאװ ,םעד בילוצ הלילח טשינ סָאד

 -סוליא עניימ עלא ןוא .ןינע םוצ ןָא קרַאטש ךיז ןרעק ייז ?ייו טושּפ

 .ןבעל ןטַאוװירּפ ןופ טשינ ,ןביירש ןייז ןופ ןעמונעג ןענעז סעיצַארט

.2 

 -ָאיד ףָאזָאליפ ןשיכירג םעד ןופ טדעהעג ןבָאה ןענעייל סָאװ עלַא

 ,טרָאּפָאּפַאר .סַאפ א ןיא טניווועג רע טָאה ,טייג עדנענעל יד יו ,סָאװ ,םענעג

 רע תמא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ סענעגָאיד רעד ןיא ,ךיא טלַאה

 ןיא ןַא ךיז טכוד רימ רָאנ ,סַאפ ןייק ןיא טניווװעג טשינ לָאמנייק טָאה

 ןיא רע זיב ,19259 ןיא ,םיחצור יד ןופ ןפָאלעג ןיא רע ןעו נעט ענעי

 וצ ךעלקילג טליפעג ןעוועג ךיז רע טלָאװ ,ןדע-ןג רעיַאכנַאש ןיא ןעמוקעגנָא

 טְלָאװ ןוא ,סענענגָאיד טימ ןטיבעגנ ךיז טלָאװ רע .סַאפ ַא ןיא ןעניווו

 ךיא ןבָאה טנעדיצניא רֶאֹּפ ַא ןגעו) ףייז ?קיטש ַא ןבעגעגוצ ךָאנ םיא

 ,(ירושטַארעטיל שידײ חָש ירָאטס, ןיימ ןיא טנַאמרעד

 ַא טיפ ןעגנַאגעגמורַא זיא ,טנעיילעג ןבָאה עלַא רימ יװ ,סענעגָאיד

 ןטכע ןא טבוז טרָאּפָאּפַאר ןוא ,ןשטנעמ ןכעלרע ןַא ןכוז וצ ענרעטנַאל

 -ע ןַא ןייז ךיוא ןָאק סע .רָאטקַאדער ןכעלרע ןַא ןוא רעביירש ןשידיי

 .רעטעּפש ןעז סע ןלעוו רימ יו ,רוטַארעטיל עשידיי יד םורַא טכוז

 טנָאז יו .רעקיניצ ַא ןעועג ךָאד זיא סענעגָאיד ,רעבָא ,שטייטס

 -ע זַא תמא ןיא ןָאטעננירַא ױזַא זןיא סָאװ ,ןשטנעמ ַא ףיוא סע ןעמ

 סענעגָאיד ןימ ןופ רעקיניצ רעד :ױזַא השעמ יד ןיא .סענענָאיד ַא ןיא
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 ךָאד טָאה סענעגָאיד .רעקיניצ רעקיטנייה רעד יוו שדעדנַא ןצנַאגניא רָאג זיא

 רָאנ דיוא ךָאד טָאה ,טײקלַאנַאצנעװנַאק יד ןדיילרַאפ טנָאקעג טשינ ךיוא

 סע ןוא ,תמא םעד ןעמוקַאבוצסױרַא ידכ טעשטשרונעג ןוא טרעטשינעג

 ױזַא יו ןוא טגָאזעגנירַא טָאה רע ןעמעוו טכַאמעגסיוא טשינ םיא טָאה

 -ךעלריצ יד ןופ עקסַאמ יד ןסיידוצרעטנורַא יבַא ,טריפעגפיוא ךיז טָאה רע

 רעדמעה עטעילַאמכָארקעג ערעייז ןעװעטַאמשרַאפ ןוא םילודג עכעלרעינַאמ

 .רענלעק עפייטש ןוא

 וצ טסַאנוצ ןעמוקעג סענעגָאיד ןיא לָאמנייא זַא ךָאד ןעמ טלייצרעד

 .ןעטַא ןופ םיבושח עטסערג יד ןבילקעגפיונעצ ךיז ןבָאה סע ווו ,ןענַאטַאלּפ

 םעד ןעשטּפעדעצ ןעמונעג דלַאב רע טָאה לָאז ןסיורנ זיא קידנעמוקניירַא
 ךיא טערט ױזַא טָא ןנירשענ ןוא ענָאלדָאּפ רעד ףיוא ךעּפעט ןרעייט

 רענעסַאלעג רעד טרעפטנעעג םיא טָאה ,"ָאי, ."טייקלטייא סנָאטַאלּפ ףיוא

 ."טייקלטייא רעמ ךס ַא טימ ןוא , ןָאטַאייּפ

 סָאר זומ ,ןבירשענ סעּפע רע טָאה .תמא ןטימ טייג טרָאּפָאּפַאר .י

 ַא ןטייב רָאטקַאדער א לָאז ןוא ,טייג ןוא טייטש סע יװ טקורדעג ןרעוו

 טָאה רָאטקַאדער רעד זַא ,טשינ נָאז ךיא ,ךיז ןפע למיה זיא -- דוי-לשדוצוק

 וצ טכער ַא טָאה טרָאּפָאּפַאר יצ ןזיא ענַארפ יד רָאנ ,ןטייב וצ טכער ַא

 ןעו ,ןדלַאװעג רע טכַאמ יצ ןוא ,דוילש-וצוק רעדעי ןופ ןזעוו ַא ןכַאמ

 ,ןלעו וצ ןעניגרַאפ טרָאּפָאּפַאר ךיז ןָאק טא ?טעדווירקעג ןרעוו ערעדנַא

 ַא יו םיא ןגעק רושָארב ַא סטרָאּפָאּפַאר ןטיירּפשרַאפ לָאז וָאטַאנניא זַא
 םיא טיירנ ןעוועג זיא וָאטַאנגיא סָאװ ,ךיז סרעדנווװ רע ןוא ,רעביירש

 רַאֿפ םינוק ןעניפענ רעבָא ,ַאזַא טַאהעג רע טָאה רעמָאט ,קזיה םעד ןקעד

 -ַאר ייב ןסייהעג םינּפַא טָאה סָאד .טלָאװעג טשינ רע םָאה רושָארב רעד

 ,ינ .טײקנטלַאהעגסיואטשינ ןיא ,ָאװטסטירקָאּפיה טשינ ביוא ןטרָאּפָאּפ
 ?םזיניצ ןקיטייצרַאפ םעד ןוא סענעגָאיד ןָא טשינ סע טנַאמרעד

.8 

 ,ןייז טשינ קפס םוש ןייק ןָאק םעד ןיא .רעקיטירק ַא זיא טרָאּפָאּפַאר

 ַא זיא רע .ןרעביירט זיא טעטילַאיצעּפס ןייז סָאװ רעקיטירק ַא רעבָא

 ןייז ןיא .ךיוא טחוש לקיטש ַא ןיוש רע זיא עקַאט רַאפרעד ןוא קדוב

 אקווד) "קיטירק-רוטַארעטיל רעד וצ געוו ןיימ , ?קיטרַא ןקיצרַאהנפָא רעייז

 ןריובעג ,גנוטכיד רַאפ שוח ןטנוזעג , ןייז ןנעו רע טדער (9-710 9

 יד טרעטש סָאװ ,טייקיניילק עטסנעלק יד ןריּפשוצסױרַא טייקיאייפ ַא ןופ

 זיא טייקיאייפ ַאזַא טָאה רע זַא ."קרעוו שירעטכיד ַא ןופ טיײקשינַאנרָא

 "קנופ עמַאס יד סָאד זיא יצ ,קֿפוסמ ןיב ךיא ,טשינרעמ .רעכיז יו טעמכ

 ַא ףיוא ןקוק ףרַאד רעקיטירק ַא זַא ,רעשמ ךיז ןיב ךיא .קיטירק ןופ עיצ

 םירָאװ ,םינּפ ןייש ַא טכַארטַאב עמ ןעוז יװ קיטכיר ,עצנַאנ ַא יװ ךַאז
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 שידיי עירעפמיא יד

 -ישטניילק זיולב ןעמ טעז ,זָאלגרעסערגרַאפ ַא טימ ןקוק טמענ עמ ביוא

 רעד ווו ,עירָאטַארָאבַאל ַא רַאפ קיסַאּפ רעייז ןיא סָאו ,ךעלעכלייט עק

 . ָאט רעד ווו ,טעברַא-טסנוק ַא רַאפ טשינ רעבָא ,קיטיינ זיא ּפָאקסָארקימ

 ךות ןטסקינייװעניא םעד םורַא טּפַאכ ל?יפענכרוד ןֹוא קורדנייא רעלַאט

 יד וצ ברַאה ױזַא טרָאּפַאּפַאר זיא עקַאט רַאפרעד טָא .ננופַאש רעד ןופ

 .ןענַאמָאפַארג רַאפ רע טלַאה ךס ַא ןוא סרעביירש עשידיי עטסרעמ

 זופ םענַײא ןנעוו זדנוא טלייצרעד דיורפ סָאװ טנַאסערעטניא זיא סע

 דשח:טכוזרעפייא ןַא טימ טפַארטשענ ןעװעג זיא סָאװ ,ןטנעיצַאּפ ענייז

 -בָאנ סנטסרעמ לַאפנָא ַאזַא ןעמוקַאב טגעלפ ןַאמ רעד .יורפ ןייז ףיוא

 גָאט ןטייוצ ןפיוא .לעוסקעס ריא טימ ןקיטעזנָא ךיז טנעלפ רע יוװ ,םעד

 טימ ,טסַאג ַא וצ ,רעלדנעה ַא וצ טדער יורפ יד יװ ןקרעמַאב רע טגעלפ

 עשיטרילפ סָאד ּפָא עקַאט טלניּפש סָאװ לרעטכעלעג ַא רעדָא לכיימש ַא

 סע טעזרעד ןַאמ רעלַאמרָאנ רעד רעבָא ,יורפ ןייז ןופ ןייזטסווטשבמוא

 .םיעדויב טוט יורפ יד סָאװ ,םעד טימס רָאנ ךיז טנכער רע םירָאװ ,טשינ

 םעד ןופ ןוא ,טייקידטעריפשרעביַא ןא טנָאמרַאפ ,רעבָא ,רעקיטָארוװעגנ רעד

 .תורצ סיורַא ןעמוק

 עכלעזַא טריּפשרעד ,רעקיטירק ַא יו ,טרָאּפָאּפַאר זַא ךיוא ןיימ ךיא

 -עז םינּפ לכ לע ןוא ,טשינ תושממ ןייק ייז ןבָאה טפָא סָאװ ,ןטייקיניילק

 רע סָאװ ,ןענעכייצרַאפ .עצנַאנ סָאד ןעלסּפ ֹוצ ףיוא גונענ טשינ ייז ןענ

 עמעָאּפ ַא ,ןַאמָאר ַא ןייז לטבמ ןצנַאגניא רעבָא ,ָאי רשפא טליפ רעדָא טעז

 סָאד -- אעראדיארפעכ דעביירש ןופ ןכַאמ ןוא קיטשירעטַאעט ַא רעדָא

 .רוטַארעטיל ַא ןופ רעקיטשרעד ַא רָאנ רעקיטירק ַא טשינ טוט

 עכלעזא עלַא טשינ ןענעז ייז ןוא סעיזנעצער עשידיי ךיוא ןעייל ךיא

 .ןסעומשנייא זדנוא ליװ טרָאּפָאּפַאר יוװ ,עקידננַאזטשינרַאג ,עוויטיזָאּפ

 ןיא וליפא ,עסערּפ רעשילגנע רעד ןיא סעיזנעצער ןעייל ךיא ,רעמכָאנ

 -נעצער עשידיי יו רעװערַאּפ טּפָא ןענעז סָאװ ,ןטיבירט ןוא סמײט .י 1

 .טרָאּפָאּפַאר ייז טצעש ,שילננע ןיא ךָאד ןענעז יד רעבָא ,סעיז

 ,ןבירשעג טָאה רע תעב סָאװ ,קילג טימ טליּפשעג ךָאנ טָאה ן'רּפ

 טכעלש רע טלָאװ טינַא ,רעקיטירק ןייק ןעוועג טשינ ךָאנ טרָאּפָאּפַאר זיא

 -בוד טימ טעכוינעגפיוא ןעוועג ךיז טלָאװ טרָאּפָאּפַאר םירָאװ ,ןטינשענּפא

 ןטייצ סריּפסקעש ןיא טבעלעג ןעוועג רע טלָאװ ןוא .ןענַאמשירפ ןוא ןווָאנ

 .םיא ןיא תונורסח גונעג ןענופעג ןעוועג רע טלָאװ

 ןטרָאּפָאּפַאר ןשיווצ תועד יקולח יד ןיא ןייגנײרַא טשינ ָאד לעװ ךיא

 "מורא רעדנוזַאב ךיא לע סָאד .קיטירק וצ גנַאגוצ םעד עגונב.רימ ןוא

 וצ תונעט סטרָאּפָאּפַאר ןנעו ןדער וצ ננַאל ךָאנ ןבָאה רימ תמחמ ,ןדער

 -רַאפ רָאנ ?יוו ךיא .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ רשוידץילמ ַא יו ,רימ

 ךיוא עז ךיא ,ילש-ןהב רימ טביולג ,טרָאּפָאּפַאר דניירפ, ןגָאז קידנעייגייב

 -וועדָארב ןוא סעמַאילּפ יד ,תומינּפ יד ,ןעמנּפ ןוא תוכרס עֶלַא יד טפָא
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 ק אב ָא ר .א .א

 יי טוג ױזַא עלעקנעילַאּפ עדעי ,עלעקנערּפש עדעי רשפא עז ךיא .סעק
 -סדנימ רעד וליפא ןוא ,םצע םעד ךוז ךיא ,ךס ַא ריטנַאקסיד ךיא רָאנ ,ריא
 .-קעלפער רע ןעוו טייצ רעד ןיא שדוקה-חור לקיטש ַא טָאה רעביירש רעט
 רעדָא יִאטסלָאט רעדָא ריּפסקעש ןייק טשינ ךוז ךיא .טריזַאטנַאפ ןוא טריט
 -עירעטַאמ ןיא יו טקנוּפ ןיב ךיא .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא קַאזלַאב
 סע ןַא רימ ייב טכער רַאפרעד זיא ,טעומב-קּפתכמ ַא ןעגנורעדַאפ על
 יד רעטייוו ןעיוב ןוא ןפַאש סָאװ ,רעביירש לֶאצ עשּפיה ַא ןַארַאפ ןענעז
 םייב רוטַארעטיל עשידיי יד טייטש רעבָא םיא רַאפ ,רוטַארעטיל עשידיי
 ךיז ןעגנַאגעג ןיא סָאװ ןקיטכיזצרוק םענעי ןָא טנַאמרעד רע .טנור;ּפָא
 ןענעייל טריבודּפ טציא, םיא טנָאז רָאטקָאד-ניוא רעד .ןלירב ןסַאּפוצ
 טנערפ --- "?לװָאט רעכלעוו , ."טנַאװ ןפיוא לוָאט ןפיוא הרוש עטירד יד
 "?טנַאװ עכלעוו, טנערפעג רשפא ךָאנ טלָאװ טרָאּפָאּפַאר .טנעיצַאּפ רעד
 טציא ךָאנ לָאז סָאװ רוטַארעטיל רעשידיי ַא ןגעו טקפס רע יו םקנוּפ
 .ןריטסיסקע

 קראטש ןיא רע .,רעקיטירק ַא ןייז וצ יואר יאדווא זיא טרָאּפָאּפַאר
 ןוא רעקיטילַאנַא רעטוג ַא זיא רע ,ןעננוניימ ענעגייא טָאה רע ,טנעײלַאב
 -יטידק רעטוג ַא ןייז וצ לגוסמ רעבָא רע ןיא יצ .היאר עפרַאש ַא טָאה
 -גנערטש ַא רַאפ יאדווא ךיז טלאה רע .ךַאז רעדנַא ןַא זיא סָאד -- רעק
 -ָאמע ןוא וויטקעיבוס רָאנ זיא רע זַא ןיא תמא רעד .רוטַאנ עוויטקעיכא
 .ןדָאלַאב-לענַאיצ

 טמענ טדָאּפָאּפַאר ןעמינָאדװעסּפ ַא רַאפ סָאװ עװַאקישט רעייז זיא סע
 .טשינ דענייק .ה .ד ידָאבָאנ ןענעמתח ךיז רע טגעלפ ןליוּפ ןיא ךאנ .ךיז
 .ַא טמַאטש סע ןענַאװ ןופ .טריזילַאגָאזרעּפעד ךיז טלָאװ רע יו טקנוּפ
 ןקעטש ןבילבעג זיא ס רעד זַא ןייז ןָאק סע רָאנ ,טשינ ךיא סייוו רעגיר
 ןליפא .רעגיר ןיולב ןזיא ןעמוקעגסױרַא ןוא ןייזטסוווַאברעטנוא םעניא
 ענייז ייב ןוא ,טייקפרַאש ,טיײקיציּפש ףיוא ךיוא טזייװַאב לטניװ רעד
 -רעּפעד ןימ ַא רעדיוװ ,ךיא-טשינ ןצונַאב ןיוש רע טגעלפ ,ןציוו עלעניגירַא
 "ךיא , םעד םורַא טייקטלקיװרַאפ ןימ ַא רָאפ טמוק סעּפע .עיצַאזילַאנָאז
 ןימרעט רעשינכעט ַא רעטייו ךיז טסַאּפ ָאד .רעקיטירק רעזדנוא ייב
 ןוא ,ךיא סענעגײא ןייז ןיא ןָאטרַאּפ ןיא רע .ה .ד 1120 1474
 -ונעגנָא טימ רָאנ טשינ ,ןסױטשנעמַאוצ יײלרעלַא וצ םיא טגנערב סָאד
 טשינ ןוא ,ןטסכענָאזסױרַא ענענייא ענייז טימ וליפא רָאנ ,ןעגנוניימ ענעמ
 זומ ךיא :ןייז לחומ רימ רע לָאז ,קיטסיפָאס וצ ןָא רע טמוק לָאמ ןייא
 -עטש ןייז ןטכיילַאב טעװ סָאד םירָאװ ,ץנעדנַאּפסערָאק ןייז ןופ ןריטיצ אד
 | .טקנוּפדנַאטש ןיימ ןוא תויאר עניימ וצ גנול

 רימ רַאפ טגָאלקַאב טַאהעג ךיז רע טָאה ןרָאי-ריפ יצ ןרָאי-יירד רַאפ

 ,טכַאמענוצ םיא רַאפ ןענעז ןלאנרושז יד ,טריטָאקיִאב טרעו רע סָאװ
 ,טנכערעגסיוא םיא בָאה ךיא זַא .ןקורד וצ וװ טשינ טָאה רע ןוא
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 ךיא וװ ,רעטרע ןיא ןוא טקו-דעג ןעלקיטרַא ענייז ןעזעג בָאה ךיא וו

 ןענעז ,טלָאצ עמ ווו ןוא ,ןעמ טְלָאצ ןטרָאד תמחמ ןעמוקוצ טשינ ןָאק

 -טנערַאפ טָאה רע ױזַא יו טפערט ,ונַא -- קַאבָאר יו ערעכליב ןַארַאפ

 יד ןיא סיורג ךייא זיב ךיא , ?טרעוו ןטימ ,טושּפ ץינַאג .הריתפ יד טיעפ

 ַאזַא ןיא טריגַאער סענעגָאיד טלָאװ ױזַא זַא ,רָאפ ךיז ל?עטש ךיא ."ןגיוא

 -ער עלענַאיצַאמע ןַא רָאנ עשינָאל ןייק ןעוועג טשינ זיא סָאד .עיצַאוטיס

 -ָאנג ךיז טָאה טרָאּפָאּפַאר סָאװ ,זיא שודיח רעסיורג רעד ןֹוא ,עיצקַא

 -ַאלרעּפיה םענעגנייא ןייז ןגעקטנַא ןכָארברַאפ טָאה רע זַא ,טּפַאכעג טשינ

 ךיִז ןריקיטירק ןצ שוח רעד -- םיא טלעפ טייקיניילק ןייא ,גנַאנוצ ןשייג

 -טנגייא ,קיטירק ענדָארָאמַאס ןייק ןייז טלָאמעג טשינ ןָאק םעד ןָא .ןײלַא

 .ן'נעגילעטניא ןופ תיצסת רעד סָאד זיא ְךעֶי

 זַאה ױזַא יו ,רעטדעוו ענעגייא ענייז ןופ רעטעּפש עז ןלעװו ריס
 -וטָאּפ סע זַא ,גנוניימ ןייז ןוא ךיז ןיא טביולגעגנייא ױזַא זיא טרָאּפָאּפ

 רע .טכעדענמוא ןייז ןָאק רע זַא ,ּפָאק ןיא םיא ייב טשינרָאג ךיז טעּפ

 ,כרעביירש ףיוא סרעביירש ליפיוו עדוידימ ןעלסּפ וצ רעטנוא ךיז טמענ

 ייז רע טָאה יצ .םערופ רעשיטירק ןייז ןיא ןיירַא טשינ ךיז ןסַאּפ ייז לייוו

 ןופ ץמש ַא שטָאכ ןעניפעג ייז ןיא טריבורּפ רע טָאה יצ ?טנעיילעג עֶלַא

 ַאי ףיוא סלוּפמיא רעשינַאמעד ןימ ַא ןָא םיא טּפַאכ סע ,ןיינ ?טנַאלַאט

 -ַאּפַאר טיָאװ .הנעמו-הנעט םוש ןייק טשינ טפלעה סע ןוא ,ןיינ רעדָא

 -סיורַא טָאה סָאװ רענעי זַא ןעזעג ןיוש רע טלָאװ טכַאמ יד טָאהעג טרָאּפ

 סע שטָאכ ,ןקורד טשינ ךיז ןפוא םושב רעמ לַאז ןיינ ַא םיא ייב ןפורעג

 ירעוו ןוא ענשטַאטרַאּפ ןבייהנָא ןָאק רעצימע זַא ןייז טלָאמעג ךָאד ןָאק
 .רעביירש רעקידהשקשינ ַא

 -שבש תינימש ַא ןיא רעננעק ןיימ ןייז וצ דשוח ןעגנוווצעג ןיב ךיא
 טשינ) רעלַאדיִאנַארַאּפ ַא ךיוא ךיז טקרעמ סע ןוא עינַאמָאלַאנעמ תינימ
 -טפַאשנסיוו רעד ,רע .יוו-ייס ןעמאזוצ ייז ןעייג עדייב .ךירטש (ַאיָאנַארַאּפ

 -שטנונָארּפ עכלעזַא ןכַאמ וצ ןלעטשּפָא טשינ ךיז טעװ רעקיטיִרק רעכעל

 עז) רע טלַאה ?שמל טָא .טסנרע ןעמענ טשינ ןָאק רענייק סָאװ סָאטנעמַא
 ןעועג , זיא ישוכ תומ גנולייצרעד סושָאטַאּפָא זַא (72 .ז 9710 "אסטוד,

 ,רשפא ,אלימ ."רעדלעװ עשיליוּפ יד רַאפ ןבירשעג רעקרַאטש לָאמ טנזיוט

 גנולייצ-עד עשיאערבעה יד זַא ,ןזייוװַאב ןצ ןבעגנייא םיא ךיז ןָאק רשפא

 ייוולב זיא "רעקרַאטש לָאמ טנזיוט זיא סע, זַא .ןבירשעג רעקרַאטש זיא

 .טנעמַארעּפמעט ןלענַאיצַאמע סטרָאּפָאּפַאד ןופ זייווַאכ ַא

 ץיסעּפנָאק לקיטש ַא

 זדנוא רע טלייצרעד ,אקוד ןיא ל?קיטרַא ןקידנקעלּפטנַא ןייז ןיא

 .ןָאט רעד ןייז טגעלפ רעפרַאש ןילַא ןרָאװעג ןיב ךיא רעטרעטיברַאפ סָאװ,
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 0 אב ָא ר -.א .א

 "ידיי -עד ןגעװ ןעלקיטרַא רעדָא סעיזנעצער ןביירש ןיוש געלפ ךיא ןעוו

 ןעזו וצ טייקיאעפ רעכעלריטַאנ ןיימ בילוצ רָאנ טשינ ...רוטַארעטיל רעש

 טעוו רעמָאט ,ָארומ רעוויטקניטסניא רעד בילוצ ךיוא רשפא רָאנ ,ןרעלעפ

 -ַאב ."ןעזעגמורַא , ךיז בָאה'כ זַא ,ןבעגענרעטנוא ךיז בָאה'כ זַא ןגָאז ןעמ

 סָאד טָאה קיניזטסוװַאבמוא רעבָא ,ןָאטעג טשינ סָאד ךיא בָאה קיניזטסווװ

 ."רימ ףיוא העּפשה ַא טַאהעג רשפא

 טַאהעג טָאה טרָאּפָאּפַאר .ןבָארגַאב טנוה רעד טניל ָאד רשפא ןוא

 גרָאעג ַא לשמל יװ ,רעביירש םעד ןכערכ רעדָא ןכַאמ וצ עיציבמַא יד

 םָאװ רענייא ,"רעקיעמגניק , טרָאװ סָאד ןַארַאפ זיא שילגנע ןיא .סעדנַארב

 -ענ טשינ םע טָאה טרָאּפָאּפַאר .ךלס ַא ןצעמיא ןופ ןכַאמ וצ חכב ןיא

 -יאעפ יד טַאהעג טשינ טָאה רע סָאװ םעד בילוצ טשינ ,ןריפסיוא טנָאק

 םיא ףיוא ךיז ןבָאה סעיצקַאדער יד תמחמ ,גנוניימ ןייז טיול רָאנ ,טייק

 -יירש ַא ןופ לת ַא ןכַאמ וצ ,סרעדנוזַאב ,טזָאלעג טשינ ןוא טנייַלרַאּפ
 ךיז טָאה ,עיצַארטסורפ ,טדערעג שינכעט רעדָא טייק'טלטב'עצ יד טָא .רעב

 רעשידיי רעד וצ ותמה ?לכ טזָאלעגסיױא טָאה רע ןוא םיא ףיוא ןפורענּפָא

 "ילק ןפיוא סע טגָאז עמ יוװ) (* עויטינופ-ַארטסקע ןַא -- ?לכ2ב רוטַאדעטיל

 זיא הדילפו-ןטבמ זַא ךיז טייטשרַאּפ .רעביירש םוצ גנואיצַאב (ןוטל ןש נ

 .רעקיטירק רעדלימ ֹוצ ןייק ןעוועג טשינ ךיוא דע

 סָאװ ,שטנעמ רעליווו ַא אקווד רע זיא ןייז ןָאק ןכעל ןכעלגעט ןיא

 זַא ןבירשעג לָאמַא רימ טָאה רע ןעוו ןוא ,הבוט ַא ןָאט ֹוצ ביל טָאה

 ייב יו עיטַאּפמיס ןוא טײקמערַאװ רעמ ךס ַא ןעניפעג ןעמ ןָאק םיא ייב

 ןטעָאּפ ,רעביירש עכעלטע ןופ ןעמענ יד טנכערעגסיוא רע טָאה ָאד ןוא --

 .ךיוא ןביולג עקַאט םיא סע ךיא ןָאק --- רעצרעה עכייוו ןבָאה ןלָאז סָאװ
 ַאדַאמעװקרָאט ַא יװ ןזיוועג ןיוש זדנוא ךָאד טָאה ָאגוה רָאטקיװ -עבָא

 .ץרַאה ןטנעמיד ַא ןבָאה ןבעל ןטושּפ ןיא ןָאק

 -רעטנורַא ןַא רדסכ ןיא טרָאּפָאּפַאר זַא ןנָאז טשינ וליפא לעװ ךיא

 -עּפס ,טנַאלַאט םעיינ ַא טימ ןענילכרַאפ לָאמַא ךיז ןָאק רע ,ןיינ .רעפייר

 -וש עכעלטע ,גנולייצרעד רעצרוק ַא טימ ,טקעדטנַא טָאה רע סָאװ לעיצ

 טּפַאנשרעד רע ןוא ,ּפֶא םיא טזָאל עילָאקנַאמ יד ןעוו --- דיל ַא ןופ תור

 סָאװ ,ןַײֿפ ינָּאי גנילביל ןייז טימ ןעוועג ןזיא ױזַא .טרָאװ יינ ַא סעּפע

 -ַאר זיא רעבָא ללכב .תוברע סטרָאּפָאּפַאר ןטלַאהעגסיוא טשינרָאג טָאה

 -שירפ ןופ לוגלג ַא טעמב רוטַארעטיל רעשידיי רעד וצ גנואיצַאב סטרָאּפָאּפ

 רוטַארעטיל רעשילגנע רעד ןופ דיסח רעסיורג ַא זיא טרָאּפָאּפַאר .סנַאמ

 .ןבירשעג שילגנע ףיוא ךיוא ךָאד זיא סָאװ ,רענַאקירעמַא רעד ןופ וליפא

 דיל עשיאערבעה יד ןוא ,רוטַא-עטיל רעשיסור רעד ןיא טכָאקרַאפ ןיא דע

 זַא ארומ בָאה ךיא םירָאװ ,ךַארּפש ןגָאז טלָאװעג בָאה ךיא) רוטַארעט

 .תשכמ סענעגײט ןַא רַאפ ןרעדנַא סעד ןפַארטשַאב .ה .ד (*
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 םיא ייב זיא (םיא ייב דצ ַא טָאה ,ןענַאמשירפ ייב יו טקנוּפ ,שיאערבעה

 עקַאט ,זיר ַא םיא ייב סיוא טסקַאװ יקסוואכינרעשט ןוא ,עטנסחי ַא ךיוא

 ַא רַאפ ןטלַאהעג ךיז טָאה טעָאּפ רעשיאערבעה רעד סָאװ םעד בילוצ

 יד טימ ןַאּפש ןיא ןעגנַאנעג טלָאװ סָאװ ,רענַאיּפמילֶא ןַא ,רעקינעלעה

 ,ןעעז סָאװ ,יד וצ טרעהעג טרָאּפָאּפַאר זַא ,ןיימ ךיא .םינענכ עקיטנייה

 זיוה ןיא םענעי ייב זַא ,רענירג זָארג סָאד זיא ףיוה ןיא םענעי ייב זַא

 תעב ,םינואג ןפַאש ןרוטַארעטיל ערעדנַא עלַא ןיא זַא ןוא ,רעסעב טכייל

 ךיוא עכלעזַא וליפא ןוא ןטייקיסעמלטימ זיולב ןַארַאפ ןענעז זדנוא ייב

 "ירק ןייז טימ רע טליפ ױזַא טָא .ןענַאמָאפַארג טנעצָארּפ 75 רָאנ ,טשינ

 ,קיטיוהבָארג רימ ןענעז טשינ סָאד ןליפרעד ריס ביוא ןוא ,שוח ןשיט

 רע טָאה עשזיןיוש-טשינ .וו .א .א שירעדורב-טוג ,שיטסינוטרַָאּפָא ,וויאַאנ

 זיא תוניבמ ןייז זַא ,ןעגנורדעג זיא ןענַאװ ןופ טכַארט ַא לָאמא ןבענעג

 טָאה ,גָאװ רעכלעוו ףיוא רעדָא ,ןישרַא ןכלעו טימ ?קיטליג טולָאסבַא
 -סעטַא םעד ןעמוקַאב רע טָאה ווו רעדָא ,טריכורּפעגסױא גנופַאש יד רע

 .ןיד-קסּפ ןייז רַאפ ןגייב ךיז ,םיטוידה עטושּפ ,זדנוא טגניווצ סָאװ טַאט

 ךיא זַא ךָאד סייו ךיא דרעבָא  ךיז ייב ןטכַארט טעוװ רע ,יײטשרַאפ ךיא

 לָאמ ןייא טשינ טזומעג טָאה רע סָאװ ,סע טמוק יוװ ,ייא ."טכערעג ןיכ

 ןָאק ךיא ביוא ?רעביירש ַא רעדָא גנופַאש ַא ןגעוװו גנוניימ ןייז ןטייב

 ןיב ךיא זַא ,ךָאד טזײװַאב סָאד טָאה :ןרעפטנע רע טעװ ,ןטרָאּפָאּפַאר

 ,ָאא ."טרָא ןייא ףיוא טשינ ייטש ךיא זַא ןוא ,קיטכירפיוא ןוא ךעלרע

 ַא טַאהעג טָאה רע כיוא ,זיא ענַארפ יד .ענַארפ יד טשינ זיא סָאד רעבָא

 ןַא ןוא ,ןתועט ערעדנַא טָאה רע ןַא ,ןייז ךיוא ךָאד ןָאק ,רעירפ תועט

 רע טָאה ?לכב ןוא ,תועט ַא ךיוא רע טָאה לָאמ עקיטציא סָאד וליפא

 יו רעכעה טייטש קיטירק ןייז זַא ,ןזייוַאב טשינ ןָאק ןוא ןזיוװַאב טשינ

 -ָאו ,ןעיירעביירט ןוא ןעגנורעדילגעצ ענייז עֶלַא טימ ןיוש ,סנרעדנַא ןַא

 ,טעברַא-טסנוק ַא ןייז ךָאד ןוא תונורסח ךס ַא ןבָאה ןָאק ךַאז ַא םיר

 -יטימ ןייז ךָאד ןוא תונורסח קיצניװ ןבָאה ןָאק גנופַאש עטייווצ ַא ןוא

 : .קיסעמ

 -רעטנוא ןשיגָאלָאכיסּפ םעד לסיבַא טּפַאטַאב ןבָאה רימ זַא ,טציא

 סטרָאּפָאּפַאר וצ ןרעקמוא ךיז רימ ןלעוו ,רעקיטירק רעזדנוא ןֹופ קַאלש

 עגרַאק יד וצ לוטיב ןייז ןוא ?םזילַאער ןוויאַאנ, ןיימ ןוא רימ וצ תונעט

 .ןריסַאקסיוא ייז ליוו רע סָאװ עניימ רעביירש 0

 רָאריקָארּפ ןוא רעקיטירק -- טרָאּפַאּפַאר .י

 אטשינ ויא םענראפ ןשּפיה ןופ רעקיטירק א זיא טרָאּפָאּפַאר -י זַא
 -נכיילגרַאפ ַא יו ,זדנוא ייב ךעלכיײלגרַאפמוא זיא רע .ןסעומש וצ סָאװ
 ,רוטַארעטילטלעו רעד ןיא טנװַאהַאב זיא רע תמחמ ,רעקיטירק רעקיד

-- 247 -- 



 ק ַא ב ַא ר .א .א

 ןופ .ךוסכס ַא טכיילגרַאפ רע זַא ,םיא ףיוא ןגָאז טשינ ןָאק עמ רעבָא

 ,םינינמ ייוצ טעמכ טציא ןבָאה רימ ןוא ,ןבָאה רימ סָאװ סרעקיטירק עלַא
 -ע זַא ף ט ױזַא ּפָארַא ךיז רע טזָאל לָאמַא רעבָא ,עטספיט יד ןופ רע זיא

 .סעטכיש עטשרעביוא יד ןיא ךיז טוט סע סָאװ טשינ טעז

 וצ טשינ טזָאל רע סָאװ ,עבט ַא טרָאּפָאּפַאר עגעלָאק טָאה םעד ןיוח
 טַארוקַא טסייוו רע זַא ,ךיז ייב רע זיא רעכיזדענווַאי ױזַא .תוקפס םושי ןייק

 רע זַא ,ןדנעטשמוא עסיוועג רעטנוא טלדנַאהעג טלָאװ רעצימיא ױזַא יו
 טָאה עיפָאזָאליפ רעשיכידנ רעד ןיא ,סרעביירש עֶלַא רעביא קסוּפ ַא טרעוו

 ןיא טטנעמ רעד זַא ,קנַאדעג םעד טגָאזעגפיױרדַא םַאיגרָאג טסיפָאס רעד

 רעקיזָאד רעד ןזַא טיַאה םינּפַא טרָאּפָאּפַאר ןוא ,ןכָאז עֶלַא ןופ סָאמ יד

 ןסיװעשַאב ,לשמל ,טריקיטירק רע ןעװ רַאפרעד .טרָאּפָאּפַאר זיא שטנעמ
 -ָאּפַאר .י זַא ,ןייטשרַאפ ןעמ ףרַאד ,.װ .א .א "זַא טליפ'מ , טגָאז ןוא
 .טְלַאפ זיא גנורעדליש סעסיוועשַאב זַא ,גָאט ןסיוועג ַא ןיא טליפ טראפ

 יסָאו ןוא -- שרעדנַא ןליפ טרָאּפָאּפַאר טעװ ןייז ןָאק םורַא טייצ ַא ןיא
 .תועט ַא טָאהעג טָאה רע זַא ,ןייז וצ הדומ ךעלרע גונעג זיא רע ,סָאװ

 ןבָאה ןָאק רע זַא רעירפ ןייא טעז רע ןעוו רעפעב ןעוועג רעבָא טִיָאװ סע

 .תוכז ףכָל רעביירש םעד ןייז ןד ןעמ לָאז רַאפרעד ןוא תועט ַא

 רעביירש-לארשי םעד בָאנ ַא ןבעג וצ םיא ךיז טסולנרַאפ ,לשמל ,טָא

 -יטע רעד וצ ןביוהרעד טשינ ךיז טָאה ןַאמ סָאװ םעד בילוצ ןַאמ ?דנעמ

 -ידיי רעד ,ארדימ תעב טרעדָאפעג טָאה ננולדנַאה יד סָאו ,הנרדמ רעש

 .םיונע-ןסיוועג עכעלקערש ןדייל ןכיוהעגנָא טָאה ,ןָאיּפש-ָאּפַאטשעג רעש

 -ַארַא ןַא ןופ ןכָאטשעג טרעוו ?ארשי ןייק קידנעמוק ארדימ יוװ טזייוו ןַאמ

 -סנַארט-טולב עריא ךרוד ,יורפ (עשינַאמלוסומ םגנה) עשידיא סעמעוו רעב
 טבייה דָאזיּפע םעד טָא קנַאד ַא ןוא ,טיוט ןופ םיא טעװעטַאר ,סעיזופ

 -קערש יד טשינ רעמ טשינ ןיוש טעז ןוא ךיז וצ ןעמוק קיטסייג ןָא ארדימ

 ךיז ןסירג ךרוד סָאװ הלכ ןייז וליפא ןוא ןדיי ענעי ןופ ןרַאמשָאק עכעל

 טָאה רע זַא טסייה סע .ןדיא רַאפ ןבענעגסיֹורַא ךיז ייז ןבָאה םיא טימ

 .טיוט ןופ ןרעוו-?וצנ ןייז ךָאנ החונמ ?סיב ַא ןענופעג

 םעד דצמ הדיגב ַא רעבָא סָאד זיא טסילַארָאמ םעד ןטרָאּפָאּפַאר רַאפ

 ןרעוו טיירפַאב לָאז ףרוווסיוא ַאזַא ,שטנעממוא ַאזַא טסייה סָאװ .רעביירשי

 ךיז שפנ ַאזַא ןזָאל וצ ןַאמ ?דנעמ זיא ןיילק ?ןדייֵל ענייז ןופ ךיג ױזַא

 ,רעבָא ?רסומ ַא ,סרענעייל יד ,זדנוא ןנָארטוצ ןוא עלקה-ףכ ןיא ןעלגערּפ

 סטרָאּפָאּפַאר ןיא סָאװ טימס ?זדנוא טימ ָאד ךיז טוט סָאו ,ךיא גערפ

 רעד וצ ידכ רָאנ ןביירש ףרַאד עמ זַא עשיטעווָאס יד יו רעסעב הטיש

 -ַאר טניירפ ,קנַאדעג ןוויסערגָארּפ רעדָא ןשיטַארקַאמעד-סקלָאפ םעד ןביוה

 לָאמעלַא טשינ זיא ןבעל ןיא רָאפ טמוק סָאװ סָאד זַא ,טסעגרַאפ טרָאּפָאּפ

 ייווצ ַא טימ בויא ןיוש ךָאד טָאה .שיִנָאל דימת טשינ רעכיז ןוא ,שיטע
 סע יי ןוא "ול ערו סידצ ,ול בוטו עשר, ןגירשענסיוא קירוצ רָאי טנזיוט
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 שידיי עירעפמיא יר

 -רָאי עלַא יד ןופ ךשמ ןיא ןטיבעג טשינ טלעוו יד ךיז טָאה סיוא טזייוו

 .רעטרעדנוה

 טימ ןטסיירט ךיז לָאז האירב ַאזַא זַא ןייז אקווד ןָאק ןַארדימ עגונב

 רערעכעה ַא ?לסיב ַא טימ שטנעמ ַא יװ ,שינעמוקּפָא סָאמ רערענעלק ַא

 ןטכַא-טנירַא טשינ ךיז ןָאק טרּפָאַאּפַאר זַא חוטב ןיב ךיא ןוא ,הנשה

 סע ןָאק רעביירש רעד .םישמר ןוא םיצרש םינימ עלַא ןֹופ ןליפעג יד ןיא

 -עביירש רעד תמחמ ,רעקיטירק רעד יו ּפיט ןסיוועג ַא ייב ןָאט רעכיג

 - טּפַאכ רעקיטירק רעד ןוא ,רעטקַארַאכ םעד ןפַאשַאב םייב טקיטייװעג טָאה

 .שיִנָאֹל זיא ױזַא זַא םיא ךיז טכַאד סע ןוא ,קוק ַא רָאנ

 יו ןרעה געלפ ךיא ןעוו ןרָאי עשלגניי ענעי ןָא רימ טנַאמרעד סע

 ףיֹוא ןלַאפנָא ןגעלפ ןטנוװַא עשירַארעטיל ייב ךעלדיימ ןוא םירוחב עגנוי

 "סיוא ייז ןכַאמ ןוא ןיקסוװעיאטסָאד רעדָא ןעיָאטסלָאט רעדָא ןענעפביא

 ןיקשימ רעדָא ,ןיוועל רעדָא רעלבַאג ַאדעה יוװ יורפ ַאזַא יאמל ןעיירדוצ

 רעדניק ענערַאפרעדמוא יד טָא ,ייז .טלדנַאהעג ױזַא ןוא ױזַא ןבָאה לָאז

 טימ ,ןזיר עכלעזַא יו סרענעק-ןשטנעמ ערעסערג רַאפ ןטלַאהעג ךיז ןבָאה

 ךס ַא ךיוא ךיא בָאה ,קידנגָאז תמא םעד .ןשינערַאפרעד עקיטייזלַא ערעייז

 ביל ןבָאה ,סיירג רעייז ןופ וליפא ,סרעביירש-ןענַאמָאר זַא טניימעג לָאמ

 ךיא בָאה רעטעּפש ןרָאי טימ טשרע .עיזַאטנַאפ רעייז טימ ןייז וצ םזנמ

 ןוא -- טסַאג רענעטלעז ַא ןיא ןשטנעמ םייב קיגַאל יד זַא ןענופעגסיוא

 זיא "ןרעוו טניווועג ןענָאק רימ סָאװ וצ ןרעוו טוװרּפעג טשינ רימ ןלָאז, :

 .ךיוא רעקיטירק ַא ףיוא לה

 "רעד ַא יװ ןַאסַאּפָאמכ לודג ונק ימ .,ןַאסַאּפָאמ ער ןעמענ רימָאל טָא

 ןוא טסוװַאב טשינ ךאנ זיא ןַאסַאּפָאמ יו רָאפ ךיז לעטש ךיא ?רעלייצ

 יד טנעייל רע ןוא טַאלב שיזיוצנַארפ ַא ןיא קיטירק טבכיירש טרָאּפָאּפַאר

 רעטצנעפ ריא ןופ טגעלפ סָאװ ירשזנַארג עד עסענָארַאב רעד טימ השעמ

 "קרעמ םיוק ַא טימ טגעלפ רעטצנעפ ןטייוו ַא ןופ עקטוטיטסָארּפ ַא יו ןעז

 ונעג לָאמנייא טָאה יז ןוא ,רענעמ יד ןעיצוצ גנוגעװַאב רעדָא קוק ןכעל

 ןקריוו וצ ןבעגנייא ךיוא ריא ךיז טעװ סע יצ ,טנעמירעּפסקע ןַא ןכַאמ ןעמ

 ףיוא ןעוועג ןיוש זיא ןַאמ רעטקָאלרַאפ רעד זַא .לַאנגיס ןמייהעג ַאזַא טימ

 -רַאפ טָאה יז עשַאק ַא רַאפ סָאװ ,ןייטשרַאפ ןביוהעגנָא יז טָאה ּפערט יד

 .ןפלָאהעג טשינ ןבָאה ןשינעטעבּפָא ןוא םינונחת עריא עֶלַא רעבָא ,טכָאק

 ןּפעלש ןעמונעג יז טָאה ןוא ?לעטשנָא ַאזַא זיא'ס זַא טניימעג טָאה ןַאמ רעד

 ןוא 9 ןיוש זיא'ס -- רעגייז ןפיוא קוק ַא טיג יורפ יד .רעמיצפָאלש ןיא

 םיא ידכ ?יז טוט סָאװ ָאט .ףניפ ךָאנ בלַאה ןעמוקנָא ףרַאד ןַאמ רעד

 ,גנַאלרַאפ ןייז ךָאנ םיא יז טינ ,ןרטּפוצסױרַא רעכינ סָאװ

 ןופ טרעביײרטעגפױרַא ָאד טלָאװ רעקיטירק רעזדנוא ןרעדָא ליפיוו

 סָאװ ,םכח ַא יװ ןַאסַאּפָאמ טָאה ןָאטעג רעבָא ?גנולייצרעד רעקיזָאד רעד

 .ןטרָאּפָאּפַאר טימ טייצ ןייא ןיא טבעלעג טשינ טָאה רע
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 ק ַא בָא ר .א .א

 שטאב תמחמ ,ןשימייה ַא וצ יװ ןעגנַאגעגוצ .ר זיא ןשַא םולש וצ
 ייז ןבָאה רעקָאטסילַאיב ַא זןיא רערעדנַא רעד ןֹוא רענטוק ַא זיא רענייא
 טרָאּפָאּפַאר עקַאט ָאד זיא רַאפרעד .שזַאנַאב ןשידיי ןבלעזמעד עדייב ךָאד
 תווחצג עשירַארעטיל סשַשא םולש ןייז ןיא ,םייה רעד ןיא ךיז ייב רעמ
 טגָאז ,ןברק ןייז רעביא ןעלקיטרַא ןופ גנולמַאז ַא זיא סָאװ ,תולּפמ ןוא
 ךיא רָאנ .ןטקעפע עשיטַאמַארדָאלעמ סעשַא ןגעו ןתמא ךס ַא פױרַא רע
 ןוא -- האופר ַא רַאפ ןוחצנ ןייא שטָאכ -- תונוחצנ יד ץלַא ךָאנ ךוז
 ןיא ןבעלניירַא ךיז ןָאק ׁשֵא טייוו יו ףיֹוא טשינ סייוו ךיא .טשינ ןיפעג
 -עג ררסכ ןעמ ןאק רָאטיזיוװקניא ןַא ןייז ליוו עמ זַא רעבָא ,ןרלעה ענייז
 עטסעב סָאד זַא טרָאּפָאּפַאר יו טקנוּפ ךיוא טלַאה ךיא .םיאטח ןעניפ
 טסייה סע רעבָא ,דיגג המלש יר ןוא לטעטש ןייז ןיא ןעמ טניפעג ןשַא ייב
 ,סיוא טּפָא ךיז טשטילג שא ,ייא .טעדנַאט זיא סרעדנַא ץלַא זַא טשינ
 טריסנעּפמָאק רע סָאװ) עיציאוטניא עטַאקילעד יד םיא טלעפ סע םירָאװ
 ןופ ןסַאּפ ןריינש טשינ ךָאנ ןעמ ףרַאד -- (עיזַאטנַאפ רעכייר ַַא ךרוד
 -ָאט וצ ןוויטָאמ עבלעזיד טדנעוװעגנָא טלָאװ .ר .י ןעוו זַא ןיימ ךיא .םיא
 עלופ ַא ןזייוונַא טנַאקעג ךיוא רע טלָאװ ,עיגָאלירט "ףסוי, סנַאמ סַאמ
 שמוח ןיא ןפסוי טימ השעמ יד זיא ,תוחּפה לכל ,רימ ייב ."תולּפמ ,
 טכאמעג עקַאט טָאה ןַאמ .קיטשטסנוק סנַאמ יו שירַארעטיל רעמ ךס ַא
 ןוא ,טשינ סָאװ ןוא עיגָאלָאעכרַא ,עטכישעג רעשיטּפיגע ןופ עידוטש ַא
 ןכַאמ ןייג וצ רעבָא ,שַא יו רעפסָאמטַא רערעקיטסייג ַא ןיא טבעלעג טָאה
 סרעפטנעּפָא עכלעזַא זַא סיוא רימ ךיז טכוד רעמָאט ,שַא גרַאב ַא ןשַא ןופ
 ךיז ךיא טלָאװ סָאד --- קיִנָאל רעד ןגעק ןענעז ןעגנולדנַאה ענױזַא רעדָא
 ןיא העידי לקיטש ַא ךיוא רשפא בָאה ךיא שטָאכ ,ןעמונעגרעטנוא טשינ

 זַא ,טריצילּפמָאק וצ זיא רוטַאנ עכעלשטנעמ יד .רוטַאנ רעכעלשטנעמ רעד
 -עג טָאה רענייא יװ טַארוקַא ןסיוו ןענָאק לָאז טרָאּפָאּפַאר .י= ַא וליפא
 ןַא טעוװ יאדווא .ןדנעטשמוא עסיוועג רעטנוא ןעלדנַאה ןָאק ןוא טלדנַאה
 טשינ טעװ העונצ ַא ןוא ,עכידעס ןייק יו ןדער טשינ עקטַארקָאטסירַא
 -קניוו ענעגרָאברַאפ עכלעזַא זָארַאפ ןענעז סע רעבָא ,הנוז ַא ןרעוו גנולצולּפ
 ןרעקַאלֿפ סָאװ ,ןסלוּפמיא עכלעזַא ןוא ןשטנעמ ןופ עכיסּפ רעד ןיא ןעל
 יו ןייגרעד וצ טשינ זדנוא טפלעה קינָאל יד זַא ,ןייזטסוװַאבמוא םעניא
 .סָאװ ןוא ױזַא

 -עגסיוא ןַא יװ ןזיוועג ודנוא ,סיאַאט ןיא ,סנַארּפ לָאטַאנַא טָאה טָא =
 -עגפיורַא יז טָאה סָאװ ךַאנָאמ רעד תעב ,תקידצ ַא ןרעו ןָאק ענעסַאל
 טנַאז קיִנָאֹל יד .ריא טימ ןקידניז וצ רָאג טרַאג גנעװו ןעמורפ ןפיוא טריפ
 רעד ץוחס טייטש רעלטסניק רעד רעבָא ,שלַאפ ןיא'ס זַא רעטנוא זדנוא
 .םיללכ ערעדנַא טיול ךיז טריפ ןבעל סָאד ?ייוו ,קינָאל

 -וקַאב רע זומ ,ןייטשנייא טרעבלַא ןנעו טכַארט ַא טינ רענייא ןעוו
 ,שטייטס :;רָאנ זיב טסנרע ,ןשטנעמ ןקידובכב טסכעה ַא ןופ דליב ַא ןעמ
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 י שידיי עירעּפמיא ירד

 "עג ןוא טרעלקַאב ןייז זומ רעק ןוא דנעוו רעדעי ןייז סָאװ םלוע-ןואג ַא

 טייקכעלנעזרעּפ ַאזַא ןופ דליב ַא ןעז וצ ןטכיר ךיז רעצימיא טעװ ,ןניווו

 ןיא םקורדעג ןעוועג ַאזַא זיא ךָאד ןוא ?גנוצ רעטקעטשענפורַא ןַא טימ

 סרענעייל ןענַאילימ יד ןוא ,טרעקוצרַאפ אקווד קסָאד טָאה סָאו ,םיַאט

 ןייטשנייא רעסיורג רעד זַא ,קידנעעז טַאהעג האנה קרַאטש אמתסמ ןבָאה

 סָאװ ,ןייטשנייא .טונימ רעכַאװש ַא ןיא ייז סָאװ עבלעוסָאד ןָאט ןָאק

 -ַּפִא טלָאװעג ךיז אמתסמ טָאה ,טסעּפ ַא רַאֿפ סרעטרָאּפער ןטלַאהעג טָאה

 ןבָאה ייז סָאװ ,סָאד אקווד ןָאטעג ןרענמוא רע טָאה ,ייז ןופ ןעּפעשט

 .טכירעג טשינ םעד ףיוא ךיז םולח ןיא וליפא

 ,ןייטשנייא ןַא ןגעוו גנולייצרעד ַא ןענעייל ןעוועג לָאז טרָאּפָאּפַאר ןעוו

 גנוצ ַא טקעטשעגסיורַא טָאה ןייטשנייא יו טדעדליש רעביירש רעד ןוא

 ,ןטלעו טרעקעג רעקיטירק רעזדנוא סָאד טלָאװ ייא --- סרעכוזַאב ענייז

 זַא ןענַאמרעד ָאד ךיז ןלעוו רימ .סערוט טכַאמעג רעביירש םעד ןופ ןוא

 ןביז יװ רעמ זַא ,ןזיװַאב שיזיפַאטעמ טָאה רע יװ םעדכָאנ ,לעגעה ןעוו

 ַא טקעדטנַא טָאה לעשרעה זַא טרעהעג טָאה ,ןייז טשינ ןענָאק ןטענַאלּפ

 ןעמיטש ןטקַאפ יד ביוא, ןעירשעגסיוא ןבָאה רע לָאז ,טענַאלּפ םעייג

 ."ןטקַאפ יד ןפרַאװּפָא ןעמ ףרַאד ,עירָאעט רעד טימ טשינ

 יאדווא ןוא ,ןרעהוצ לָאמעלַא ךיז ךיא ?עװ ןריפסיוא סטרָאּפָאּפַאר וצ

 טכער ןייק טשינ טָאה רע רעבָא .ןעגנוניימ ענייז ףיוא טכער ַא רע טָאה

 ןבָאה טשינ םיא ייב רָאט רענייק זַא ,ייז ןיא טביילגעגנייא ױזַא ןייז וצ

 זַא ,ךיא סייו קיטירק ַא ענייז רעביא ןעייל ךיא זַא .גנוניימ רעדנַא ןייק

 רעמ ןוא ,זייב סָאדלַא טּפעשעגסױא טָאה סָאװ ,רוגיטק ַא ןופ זיא סָאד

 ךיז ריס ןפרַאד רַאפרעד ,ןכוז טשינ רענייק ןיוש ףרַאד תונורסזז ןייק

 ַא ןייז וצ יװ זדנוא טנרעל טרָאּפָאּפַאר .סטוג סעּפע ןעניפעג וצ ןעמענ

 .ודנוא ייב ןבָאה ךיוא עכלעזַא ןעמ ףרַאד רשפא .רָארוקָארּפ רעשירַארעטיל

 ןוא רוגיטק םעד ןשיװצ ןייז עירכמ קסוּפ רעד ןומ ,רעבָא .ףוס 52 פוס

 "ייווצ רעד ףיוא ןלעטשקעװַא םיטרּפ עקידרעלעפ יד ןגעקטנַא ןוא --- רוגינס

 .עצנַאג עקידנרעק סָאד לָאשגָאװ רעט

 ערעמורג ַא ןָא טנייל רע .עיצקנופ עסיוועג ַא טָאה קיטירק סטרָאּפָאּפַאר

 לכ ףוס רעבָא ,שיטירק ןייז רענעייל ןטושּפ םעד טנרעל רע ןוא ,תונורסח

 טביילב ,תונורסח עקיזָאד יד ןביילקרעביא םייב זַא ןעזנייא רעד זופ ףוס

 רעסעב ךיז ןענָאק רימ ןוא ,קיטירק רעטכע ןופ זדנוא רַאפ ןרק ַא טראפ

 .ןריטנעירָא

 ןטנעמוגרַא עשיטסיּפָאס

 ,רעקיטירק םעד טרָאּפָאּפַאר ןופ דליב ?קיטש ַא ןבָאה רימ זַא טציא

 סעּפע ןעו ,ןנעװטסעדנופ ןוא ,וויטקַאּפש ַא ךרוד ץלַא ףיוא טקוק סָאװ
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 ק ַא ב ָא 7 .א .א

 טלַאפ ,עלעגניידרדח ַא ןוא בר ַא ןשייווצ גָאלַאיד ?קיטש ַא יו ,םיא טלעפעג

 -רַאפ רימ זַא טציא .(רָאפ ןטלעז טמוק סָאד םגה) תולעּפתה ןיא ןיירַא רע

 'צ דימ ןענָאק טנעמַארעּפמעט סטרָאּפָאּפַאר ןגעוו העידי ?קערכ ַא ןגָאמ

 יד ןיא ייס טרעטפולעגסיוא טָאה רע סָאװ ,רימ וצ תונעט יד וצ ןטערט

 .עמיטש רעטעברַא עײרפ רעד ןיא ייס ןוא ,רעטעלב רעגרובלעמ

 סע ןוא ,רעירפ ןרעפטנע וצ תונעט עכלעװו ףיוא טשינ קסייוו ךיא

 ,הרותב רחואמו םדקומ ןיא -- ךעלטנגייא סיוא טשינ טכַאמ

 סעכ ןיא זיא דע  .זָארװעג ןשירַארעטיי ַא ןופ טדייל טרָאּפָאּפַאר

 רימ ייב יו יױזַא ןוא םיאבג יד בילוצ רוטַארעטיל רעשידיי רעד ףיוא

 רע טגָארט ,םיאבג יד ףיוא קידנקוק טשינ ,טגיילעגנָא רוטַארעטיל יד

 טימ ,רע ןָאק רַאּפרעד .-עקיטומרעד ןפיוא ךיוא ןיוורעדיו םעד רעבכבירַא

 ַאזַא ריומס ןיא ןגײלנײרַא רימ ,טייקכעלרע ןוא טייקכעלטנרָא רעצנַאג ןייז

 סָאד) "רעסעב ץֹלַא טרעװ גָאט ןדעי טימ ןוא ,טוג זיא םע, יװ זיוועד

 טנַאקעג טלָאװ ךיא (19295 יַאמ רעט-6 .ש.א.פ רעד ןיא ?קיטרַא ןייז ןופ ?לּפעק

 המחלפס ןייז רַאפ טרָאװגָאלש ןימ ַאזַא ליומ ןיא ןניילניירַא םיא רעכיז

 ."טנכײבעגסיױא עקַאט זיאט -- ןײז טשיג ןיוש ןָאק רעגרעג

 -עג ץעגרע ךיא בָאה ןעוו ?שידיי ןינע ןיא גנולעטש ןיימ זיא סָאװ

 רעזדנוא ףיוא ליוװ ןוא טוג זיא ןלַא זַא ,זַאטסקע ןיא ןוליפא ,ןבירש

 א ןביירש ןעוועג ךיא טלָאװ יצ ,ןטלַאהעג ױזַא ךיא טלָאװ ??סעגנ שידיי

 ,טנוזעג ןיא שטנעמ א ןעוו ?ןינע ןקיזָאד םעד רעביא ןעיקיטרַא 0

 -ימיא ביוא ,ןָא טנייה ןופ ?םיא רעביא סמויליסנָאק 80 ןעד ןעמ טלַאה

 ,ןגָאז ןומ ךיא לעװ ?טסימיטּפָא רעשיטַאנַאפ, ןפֹורנֶא ךימ טעוװ רעצ

 ןָאק גנולעטש ןיימ .העד-רסח ַא רעדָא ,רעשלעפ ַא זיא ןַאמ רעד רעדָא זַא

 -וטַא-עטיי עשידיי יד, רעטרעוו עכלעזַא טָא ןיא זיולב ןקירדפיוא ךיז

 יו השידק-הרבה עשירַארעטיל רעזדנוא יװ ,לָאמש ױזַא טשינ טלַאה

 -נַאנַא סעּכע זיא סָאד ."רעסעב ןרעװ ןָאק סע ןוא ,ןסעומשנייא זדנוא

 .ןעקנעדעגרַאֿפ סָאד תונעט-ילעב עניימ ךיז ןלָאז ןוא ,ןוגינ רעד

 -ע ווו ,קימעלָאּפ סטרָאּפָאּפַאר ןופ ליּפשייב רעדנַא ןַא ןעמענ ריִמָאַל

 ךיז טָאה קיטפיפאס יד ױזַא יו ,ןעז ןלעוו רימ ןוא םידאמ ַא עקַאט זיא

 .ארהא-ארטס ַא יו טעבנגעגניירא ,ןלצל-אנסחר ,םיא ייב

 קנַאדעג םעד טקיטנורגַאב ךיא בָאה ןעלקיטרַא עניימ ןופ םענייא ןיא

 ,םרעמענּפָא ,סרענעייל יד זַא ןוא ,סרעפַאש ןופ טײטשַאב רוטלוק ַא ןזַא

 יָאעט זַא ,-עמכָאנ .טנייס םלוע רעד יוװ ,רקיע רעד טשינ ןענעז סרעּפיוק
 טסנוק יו טקנוּפ ,ןייֵלַא סרעביירש ןופ ןײטשַאב רוטַארעטיל ַא ןָאק שיטער

 -עג ןָא ,.ווא.א .א ןרָאטּפלוקס ,ןרָאטיזָאּפמָאק ,סרעלָאמ ןופ ןײטשַאב ןָאק

 ,סרעפינ

 ויב רע טייגרעד טסיפַאס רעטוג ַא יו ?טרָאּפָאּפַאר טניירפ טוט סָאװ

 -עטיל ַא ןָאק שיטערָאעט, ;ןושלה הזב רימ טרעפטנע ןוא דרוסבַא םוצ
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 שידיי עירעפמיא יד

 ןטקעפרעּפ ַא טמולח רעצימיא ןעוו :סרעביירש ןָא ךיוא ןײטשַאב רוטַאר

 דיל ַא סָאד זיא (.ר .א .א ?םולח רעטקעפדעּפ ַא טסייה סָאװ ,בנא) םויח

 עדעי ןוא ,רוטַארעטיל זיא םיורטדנַאט רעדעי ןוא  ;גנופַאש עשירַארעט

 ןעוו וליפא ,רוטַארעטיל ןיא עדנעגעל עדעי ןוא עלשהעמ-סקלָאפ עטלייצרעד

 ןבָאה ןומ רוטַא-עטיל ַא זַא ןָא טזייוו .ר .י ,"ןבירשרַאפ טשינ ןרעוו ייז

 המכח יד רָאנ טרעה -- ןוא םענעסָאנעג ןוא םענעּפַאשעג ןשיווצ דנוב ַא

 -ניא ַא ןיא קרעוװו עשירַארעטיל עטסערג סָאד טפַאש רעצימיא כיוא , --

 -רַאפ רענייק סָאװ ,ךַארּפש ַא ןיא .ה .ד ,ךַארּפש רעטכַארטעגוצ-לעודיוויד

 ..ןענעייל ןענָאק טשינ לָאמנייק סע טעו רענייק סָאװ ןוא טשינ טייטש

 המכח ַאזַא טשינ סָאד ןיא יצ ."טשינ רוטַארעטיל ןייק רשפא קָאד זיא

 -עב זַא טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה רעסעומשטימ ןייז ןעוו סָאװ ,סמענעי יו

 ,ָאי ,ונ; טעװעקַאטָאּפ םיא רע טָאה ןרעוו וצ ןריובעג טשינרָאג זיא רעס

 טרעהעג לָאמַא ןיוש טָאה ריא "?קידלזמ ױזַא סָאד ןענעז ליפיוו -עבָא

 טעוװו רענייק סָאװ ךַארּפש ַא ןיא "קרעוו עשירַארעטיל עטסערג, ַא ןופ

 "םולח רעטקעפרעּפ, ַא טניימ סָאװ ןוא ?ןענעייל ןענָאק טשינ ןפוא םושב

 ?רוטַארעטיל זיא סָאװ "םיורטינָאט רעדעי , ןוא

 ַא זַא טגָאז רענייא ןעוו יו ןריטנעמונרַא ןימ םעד ןופ זיא סָאד
 ונ, ןרעפטנע רענעי םיא טעװ ,שינעפעשַאב טנענילעטניא ןַא זיא שטנעמ

 ןוא ,טנעגילעטניא ןענעז ייז ךיוא ?ץַאק ַא ,טנוה ַא חכמ זיא סָאװ ןוא

 זיא שטנעמ ַא' טגָאז ריא ןוא ,סעּפע סיוא ןעמ טנרעל םערָאװ .ַא וליפא

 ךיוא ןענעז ייז -- ןשטנעמ ךיוא ןטָאידיא ךָאד ןענעז ַאט ,'טנעגילעטניא

 "?אה ,טנעגילעטניא אמתסמ

 טיירש עמ ןוא טביירש עס יו ױזַא :טייג סע סָאװ ןיא ןעז רימָאַל

 טרנעוו רוטַארעטיל יד זַא ,סיוא טמוק ,סרענעייל רעקיצניוװ ןרעו סע זַא

 ָאד זיא ןעגנופַאש רעדָא סרעביירש לָאצ יד זַא ןוא ,סרענעייל יד ןָא ךיז

 םירָאװ ,גנופַאש יד זיא םוירעטירק סָאד זַא ןזיוועגנָא ךיא בָאה .לפט ַא

 סָאװ ןבָאה טשינ ןלעװ ייז ביוא ,סרענעייל ןָאיליב ַא ןייז וליפא ןלָאז

 טשינ ןעמ ןָאק ,סקימָאק ענעפו-עגוזַא יד ןגָאז ריִמָאל ץוח ןענעייל וצ

 רָאֹּפ ַא ןיולב ןַארַאפ ןענעז סע ביוא רעבָא ,רוטַארעטיל ןייק ןנעו ןדער

 -עג טרעוװ סָאװ רוטַארעטיל יד ךָאנ זיא ,טײבצ רעסיועג ַא ןיא סרענעייל
 -יסַאלק-טשרע ןַא יו ,ןרָאי ןופ ךשמ ןיא טניורקעג ןרעוו וצ לגוסמ ןֿפַאש

 .סרענעייל ןענָאילימ ןגירק וצ ןוא רוטַארעטיל עק

 ר זַא טסווװועג טשינ ןבָאה רימ ןוא ,קעװַא ןענעז ןרָאי רעטנזיוט

 -םורד ןיא קידֹוצ רָאי טנזיוט 0 ַא טימ טבעלעג ןבָאה סָאװ רעירעמוס

 ַארעטיל ַא ןוא עיצַאזיליוװיצ עכיוה ַא טַאהעג ןבָאה ,קַאריא רעדָא לבב

 רעבָא טציא .ךַארּפש רעייז טרירפישעד טשינ טָאה עמ לייוו ,טושּפ ,רוט

 יװָאט רעטרעדנוה יד ןופ לייט ַא סנטסקיצניוװ ןענעייל ןענַאילימ ןענָאק

 ַא םימ זיב  .ןכַארּפש עשיעּפָאדיא ףיוא טצעזענדרעביא ךעלריטַאנ ,ןעל
6! 6.8 
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 קַא בָא ר .א .א

 ןיפ ַאזַא ןַארַאפ רָאג ןיא סע יצ טרעּפמַאעג ךיז ןעמ טָאה קירוצ טייצ

 | ,רעירעמוס יד יוװ קלָאפ

 .רענעייל רעד יװ ,גנופַאש יד ןעניז ןיא רעכיג רימ טגניל רַאפרעד

 ןיא חמק ןיא םא ןוא ,סרעפַאש קיצניװ ןייז ןלעו סרענעייל ןָא ךעלריטַאנ

 ןביירש רעכינ ךיא ?עװ ,ענונ ָאפוג ןייֵלַא רימ זיא סָאװ רעבָא ,הרוח

 טרעבלַא ןייא רעדָא ןייטשנייא ןייא ,דיורפ ןייא ןענעייל ךימ לָאז סע ידכ
 ןיא קוק ַא ןּפַאכ סָאװ וליפא ןענָאילימ רעדָא טנזיוט יו ,רעצטייווש

 .ןרעו וצ ןפָאלשטנַא רעכינ ידכ לַאנרושז רעדָא ךוב ַא

 ,ונייהד ,תונעט סטרָאּפָאּפַאר ןופ ץיּפש עמַאס םוצ טציא ןעמוק רימ

 -רעד אמתסמ זַא ןוא רעביירש ַא טביירש סָאו רערעדעי זיא רימ ייב זַא

 ,ךיא גערפ ,ונ ."טסילַאער רעוויאַאנ, ַא יװ טלּפמעטשענ ךיא רעוו רַאפ

 זַא טניימ סָאװ ,"טסינַָאיצקַארטסבַא ןויאַאנ, ַא טימ האיצמ יד זיא סָאװ

 ,טסוג סטרָאּפָאּפַאר ןפערטוצ ןוא ,רעכלעזַא ןוא סניױזַא ןייז זומ רעביירש ַא

 ?ןניוװעג ןוא ןטסָאמעג ןרעוו ףרַאד תוא רעדעי ןייז ןוא

 ענרַאק ַא ךָאנ ןבָאה רימ זַא ,טצַאשענּפָא קידכעלייק טַאהעג בָאה ךיא

 ןיא ןוא ןליױוּפ ןיא תודבא רעטרעדנוה יד ךָאנ ןיוש ,רעביירש טנזיוט

 ליםיוו -- לָאצ רעד ןופ ּפָא טנניד טרָאּפָאּפַאר .רע'זנעל עשיטעווָאס יד

 זַא טלַאה רע .טנעצָארּפ 90 רעדָא 80 עצנַאג ?רענייטש ַא ריא טניימ

 סָאװ עלַא ןופ טנעצָארּפ 78 זַא רעמכָאנ ןוא ,ךס ַא ןיוש זיא טרעדנוה

 .ןענַאמָאפַארג ןענעז שיריי ןביירש

 סע רעבָא רעירפ ןבירשעג טאהעג תונעט יד ןנעוו ןיוש בָאה ךיא

 יו ,ןעז ןוא עיצַאטנעמונרַא סטרָאּפָאּפַאר ףיוא ןלעטשּמִא אקווד ךיז טניול

 ,רוטַארעטיל עשידיי יד ןעװעטַאר ןָאק גנַאנוצ רעשיטָאכיקדזָאד ןייז ױזַא

 .טניימ רע יו

 ?םרעביירש רעשידיי רעטרעדנוה יד ןענעז רעוו

 טשינ ביילס ךיא זַא זיא רימ וצ הנעט טּפיוה סטרָאּפָאּפַאר דניירפ

 :טנַאלַאט רֶאַּפ ַא, ןָא טביירש סָאװ רערעדעי זיא רימ ייב זַא ןוא רעביא

 וצ יאדכ ןעגנולייצרעד ענרונ רָאֹּפ ַא רעדָא ןעלקיטרַא ןוא רעדיל עזַאל

 :ונעג ךָאד ןיא סע ,רעביירש עשידיי יימרַא רעקיזיר רעד ןיא ןרירוניפ

 ןיא ריס רַאפ ..ןטכעלש ַא וליפא ,שידיי ףיוא טביירש ןעמ זַא ,םיא רַאפ

 .(רעטעלב רעגרובלעמ) ."נונעג טשינ סָאד

 "ענסיוא ןיוש רימ זיא ןענַאמָאּפַארנ ןוא רעביירש ןינע םעד ןגעוו

 ךיא .ןייז ךירַאמ טשינ טציא ָאד ךיא ?עו (* רעירפ ןביירש וצ ןעמוק

 .ךוב סעד ןיא 123 ןסטײז 18 ל?טיּטַאק עז (*=
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 שידיי עירעפמיא יד

 :רעדנָא יד ןנעוו וליפא תהועד יקולח ָאד ןענעז סע זַא ןויוועננָא בָאז

 טָאה יױדרָאנ .ןריּפסקעש ןופ ןטלַאהעג טשינ טָאה יאטסלָאט .עטסטנעז

 ןיֵאטס דורטרעג .ןטַארענענעד ,ערעדנַא ךס א ןוא ןַאלָאז ןופ טכַאמעג

 ךיא יװ)) טרָאװ ַא וצ טרָאװ ַא טשינ ךיז טּפעלק סע זַא טפָא טביירש

 -ַארפ ןוא רעטרעוו רעביא טרזח ןוא (ןרעטסומ טימ טרירטסוליא בָאז

 -יסרעווינוא יד ןיא יז ןעמ טנרעל ןנעװטסעדנופ ןוא ,תושלח זיב סע

 לַאז עמ זא םישוריּפ ףיוא םישוריּפ ןבַאה זומ סיַאשזד זמיעשזד .ןטעג

 האווצ ןייז ןיא טָאה רע זַא םיבתכ ענעגייא ענייז ןופ ןטלַאהעג קיצניוװ

 יױזַא טָאה ַאקפַאק .ןעניימ טרעקעג טָאה רע סָאװ ןסיוו ןענָאק שטָאכ

 טנַאקעג טְלָאװ ךיא .ןענערברַאפ עלַא ייז לָאז רע ןדָארב סקַאמ ןסייהעג

 -רַאפ טעװ רענעיײל רעדעי רָאנ ,ןליּפשייב ליפ ױזַא לָאמ ןעצ ןפרַאונָא

 -עקסּפ וצ אדבוע יד ךיז ףיוא ןעמענ טשינ ןָאק שטנעמ ןייא זַא ןייטש

 .טשינ רעוו ןוא רעביירש ַא זיא'ס רעוו ןענ

 טיג ,ןלַאנרושז ןיא ךיז טקורד רענייא ןעוו זַא טכער ןזיא רימ ייב

 טריטוקסיד ןוא טריזנעצער עמ ןוא ,םיא טנעייל עמ ןוא ,רעכיב סיױרַא

 עקידרעטעּפש ,רעביירש התיכ רעד ןיא ןיינוצניירַא ?נוסמ רע זיא --

 זיא רע ביוא ןוא ,ןסעגרַאפ רעדָא ןעקנעדעג רעדָא םיא ןלעוװו תורוד

 םייב וליפא ,ןרירָאנניא ףוס לכ ףוס םיא ןעמ טעוװ ,ןַאמָאפַארג ַא עקַאט
 סָאװ סרעביירש לָאצ ַא ןַארַאפ ןענעז סע זַא טלַאה ךיא אברדא .ןבעל

 ךיוא זיא טרָאּפָאּפַאר .י רעזדנוא וליפא ןוא ,ייז ןופ טשינ רָאג סייוו עמ

 ,ןעיירעביירש ערעייז טימ טנַאקַאב טשינ

 זַא טשינ ךָאנ סע טסייה ,רעביירש ַא זיא ןבכואר זַא גָאז ךיא ןעוו

 זיא'מ רעֶדָא ןיא ןטרָאּפָאּפַאר ייב ,רעביירש רעטוג ַא זיא רע טלַאה ךיא

 טשינ טײטשַאב דלַאװ ַא יו טקנוּפ רעבָא ,ןַאמָאפַארג ַא רעדָא רעביידש ַא

 -נוא ןוא סעטסוק ײלרעלַא טָאה רָאנ סעילאפאט רעדָא םעבמעד עליוה ןופ

 -ךלַאו רעד טלָאװ ייז ןא סָאװ -- ןזָארג ןוא רעצכעטיירק ןוא ןסקיוועגרעט

 ,עטוג ,ןשטנעמ-ןעּפ ײלרעלַא ךימ ןבָאה ױזַא ,דלַאװ ןייק ןעוועג טשינרָאג

 ןליפא רָאפ טמוק עבלעזסָאד .טינשכרוד ןרעטנוא וליפא ןוא עקיסעמלטימ
  עכלעזא ןַארַאפ ןענעז ןטרָאד וליפא ןוא ,ןרוטַארעטיל עטסכייר יד ןיא
 טשינ ןענָאק רעדָא עיצקיד רעדָא קיטַאמַארג רעד ןיא רעטנוא ןעקניה סָאװ

 .ןייז וצ ףרַאדַאב'ס יו ץַאז ַא ןעיוב

 -יירש עשידיי לָאצ יד לָאז רימ ייב זַא ןייז טלָאמעג ןָאק רַאפרעד

 ייב תעב ,טנזיוט וצ טנָאנ ןפערטַאב ןעמַאזוצ רעדנעל עלַא ןיא סרעב
 ,ןענעז ערעדנַא עלַא ןוא ,טרעדנוה ןאראפ סנטסכעה ןענעז ןטרָאּפָאּפַאר
 ,ןענַאמָאפַארג ,סע טסייה

 עריא ןיא רלאב ןיוש טָאה, טרָאּפָאּפַאר טרעטיב "?עינַאמָאפַארג יד
 ,קידָאירעּפ רעד ןופ ?טנעצ-ןיינ טימ עסערּפ רעד ןופ ?טרעפ-יירד טנעה
 עשיננַָאּפַאקלַא ןַא יװ טעמכ ןיוש ןבָאה ריפ ,חמר דיב ןשרעה ייז ןוא
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 קַאב ָא ר .א .א

 .י"ַאַּפ ןיב סערייא סָאנעוב ןופ סרעטיילואג טימ עירעּפמיא עשירָארעט-ל

 -ןטַארעטיל ןופ ןטנעדיזערּפ ןיוש ןבָאה רימ ,ןרובלעמ זיב קרָאידוינ ןופ

 םטינ תורוש עשירעפעש ייווצ ןייק לָאמנייק ךָאנ ןבָאה עכלעוו ,ןעניירַאפ

 !ןבירשעגנָא

 רענייק ןוא .ןפֶא טילב גנושלעפ-ןטַאטיצ יד :טעילוה רקפה רעד,

 -ילעג-טקעריד יד טשינ ןליפא --- ריא ןגעק סיֹודַא טשינראג ןיוש טערט

 "ומש יד זַא ,טשלעפעג טָאה ןעמ זַא זייוַאב דעטסטלוב רעד ?ייוו ,ענעט

 -ַאמ עטסקיצומש יד בילוצ ?ובליב ַא ןפרָאװעג ןבָאה ןשטנעמ עטסקיצ

 ןיוש ןָאק רוטַארעטיל רעזדנוא --- טשינ קורדנייא םוש ןייק ןכַאמ ,ןוויט

 ,.ׂש .א.פ) ."שואי רחאל יװ טעמכ ןיוש ןיא סע לייוו ,ןעיידרַאפ ץלַא

 .(1984 יַאמ רעטיס

 עסיטנַא יד ןגעלפ ױזַא טָא .ךעלטנעק ץינַאג ןָאט ַאזַא טגנילק רימ

 יד ןגעוו ןדער ,ָאפוג ומש חמי רעד עקַאט ןוא ,סיצַאנ יד ,ןשטייד עשיטימ

 .ו,א.א טּפַאשנסיוו רעשידיא ,טסנוק רעשידיא ןגעוו ,ןדיא

 ,טרערעג דלימ ,ַאזַא ןקורד ןָאק טרָאּפָאּפַאר סָאװ ןיילַא טקַאפ רעד

 טלַאה סע זַא ןמיס ַא זיא ,טַאלב טנעײלעג-קרַאטש ַא ןיא גָאלקנָא ןפרַאש
 אברדא .טביולעג עלַא טשינ ןרעוו רעטכיד עשידיי ןוא ,טכעלש ױזַא טשינ

 שיאערבעה ןיא דָארג ריא טעז .סעיזנעצער עוויטַאגענ ךס ַא ןענעייל רימ

 .םיחבש טימ ל?ופ קיטירק יד זיא

 טציא טשרע ןיא תורקפה יד טָא זַא סיוא טמוק ןטרָאּפָאּפַאר ייב

 -ַארג ןייק ןעװעג טשינ ןענעז קירוצ ןרָאי טימ ןַא ,ןרָאװעגנ

 טשינ םייו ךיא רעבָא ,רוטַארעטיפ רעשידיי רעד ןיא ןענַאמָאפ

 עמרוט ןיא ןצעזנירַא טנעלפ עמ ןעװ ןדנוא ייב טייצ ַאזַא ןופ

 ךייש סָאד זיא יװ ןוא ,ןעּפ רעד טימ טקידניזעג טָאה סָאװ ןצימיא

 ליפ ױזַא ןעוַאי ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה עבמָאב םָאטַא רעד טימ טשרע זַא

 -עג טשינ ןטרָאּפָאּפַאר ייב זיא ר"מש זַא רעכיז ןיב ךיא ?ןענַאמָאפַארנ

 םיא ןעמ טָאה רָאנ טשינ ,ןגעווטסעדנופ ,רעביירש רענשזַאװ ןייק ןעוו

 ןוא -- ןעגנַאנעג טוג ןענעז ןענַאמָאר ענייז רָאנ ,ןעוועג םירחמ טשינ

 .םכילע םולש יו טייצ רעבלעזרעד ןיא טבעלעג ךָאד טָאה רע

 ןוא רעשילגנע דעד ןיא טכָאקרַאפ ױזַא זנא סָאװ ,טרָאּפָאּפַאר .רפ

 ױזַא יװ סייו רע ןעוו שרעדנַא טדערעג טלָאװ ,רוטַארעטיל רענַאקירעמַא

 ןעגנולײטּפָאקקיטירק עטסערג עמַאפ יד ןיא ןבירשעג ןרעוו סעיזנעצער

 עקַאט .וצ ןטרָאד טייג סע שירעדורב-טוג יו ,עסערּפ רעקרָאי-וינ רעד ןופ

 ײרַארעטיל ןקילָאמַא םעד ןיא סעיזנעצער עפרַאש ענענייא עניימ בילוצ

 ,השטערעטיל חָא ןיװער ײדרוטַאס יהד ןרָאװעג רעטעּפש זיא סָאװ ,ויווער

 טדערעג טָאה סָאװ רעביירש ַא ףיוא ןטרָאד ןרָאװעג ןטיברַאפ ךיא ןיב

 -נעצער טשינ טָאה סָאװ רעבָא ,רבחמ רעד יװ ןינע ןבלעז םעד רעביא

 ,ךוב סָאד טריז
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 טשידיי עירעפמיא יר

 ןילַא ןענעז סָאװ ,ןעניײרַאפ-ןטַארעטיל ןֹופ ןטנעדיזערּפ יד חכמ ןוא

 טבילק טנעדיזערּפ ַא ,דלַאװעג ַאזַא טשינ ךיוא ןיא ,שירעפעש טשינ

 ַא ,רעכַאמ הרשּפ ַא ,תוירבה ןיב ברועמ ַא זיא סָאװ ןכלעזַא סיוא ןעמ

 -סעב רעד ןייז טשינ ףרַאד רע .טייקיאייפ עשירָאטַאזינַאגרָא טימ שטנעמ
 טנעד זעדּפ רעד יװ טקנוּפ ,רעטסלעוטקעלעטניא רעד ,רעטסערג רעד ,רעט

 ךס ַא יבגל ,ץראה םע ןַא ,טפָא ץנַאנ ןיא ןוא ,ןייז ןָאק שיזדעלַאק ַא ןופ

 .ןרָאסעּפָארּפ

 טריפ ױזַא ביוא רעבָא ,ןריפ ױזַא טשינ טלעוו יד ךיז ףרַאד רשפא
 רימ רשאב ,רענרע רעדָא רעסעב רימ ןענעז סָאװ ט מ ָאט ןטייל ייב ךיז

 ןעו זַא ,סקיפ עײדיא ןַא סעּפע טָאה טרָאּפָאּפַאר ?םינהכ תכלממ ַא ןענעז
 -דוטַארעטיל עשידיי יד טלָאװ ,ןענַאמָאפַארג עלַא יד ןקיטייזַאב לָאז עמ

 יַאס ןרַאֿפ טלעטשענפיוא ךיז רע טלָאװ אמתסמ ןוא ,ןרָאװעג טכירעגנפיוא

 ,?קנעב ןופ ןטנעדיזערּפ יד טעקסַארטענּפָארַא טושּפ טלָאװ רע ןוא ,קסופ עמ

 טימ ןויולפעג ןטלָאװ רוטַארעטיל רעד ןופ םיאבנ יד ,ןרָאטקַאדער יד

 טָאה טָאג יװ ,רעפסָאמטַאד-ננופַאש עטכע ןא ןרָאװעג טלָאװ סע ןוא ,ייז

 .ןטָאבעג

 ,רוטלוק עצנַאג רעזדנוא ,רוטַארעטיל רעזדנוא זַא םיכסמ ןיב ךיא
 ךס ןייק טשינ ןעוט סעימערּפ יד זַא ,טנעה עטונ ןיא ןייא טשינ טייטש

 ןבענוצסיורא ףיוא טקנעשעג טלעג סָאד ןעמ טלָאװ רעסעב זַא ןוא ,סטונ

 סָאװ ,ןעגנוצעזרעביא רעדָא ,עיפַארנַאילביב ץרּפ ַא לשמל ,רעכיב עיינ

 רעדימרַאה רעד ןזדנוא ניוט סָאװ רעבָא ,ןטטולחל זדנוא ןלעפ

 טשינ רָאנ רע ןָאק ןביירש יו רעטייו זַא ,טכַאמ טרָאּפָאּפַאר סָאװ

 ףרַאד עמ זַא ןעוועלערּפ ןוא ,סעירעווערב ןכַאמ טעװ רע זַא ןוא .ןָאטּפיוא

 ?ןרעה ןעד םיא ןעמ טעוװ יצ ,ןענַאמָאפַארג יד ןענעייל רעדָא ןקורד טשינ

 יו רעמ ךס א ןָא טייג זדנוא ןוא ,ןכַאז ךס ַא ןופ טײטשַאב רוטלוק ַא

 ךורב יצ רעדָא ,טשינ רעדָא עימערּפ יד טנידרַאֿפ סקימ רעדָא סקוא וצ

 טימ גנויצרעד יווװ םינינע עכלעזַא ןבָאה רימ .טנַאלַאט ןָא זיא חרז רעדָא

 טניימ ָאד ןוא ,טרָאװ ןשידיי ןרַאפ עדנַאנַאּפָארּפ ,טעברַאדגַאלרַאפ ,ןלוש

 ןקורד סָאו יד ןופ טנעצָארּפ 8 ןנָאירַאפ זַא עילַארטסיױא ןיא שטנעמ ַא

 .רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא הלואג יד ןעגנערב םעוו ךיז

 ךיא טלָאװ ,ןטרָאּפָאּפַאר דניירפ טימ ךיז ןגעזענ ךיא רעדייא רעבָא

 טדערעגסיורַא ךיז בָאה ךיא יו יױזַא ,ןַאלּפ ַא ןגיילרָאפ טלָאװעג םיא

 ,סרעביירש עשידיי טנזיוט םורַא ןַארַאפ ןענעז סע זַא ןבירשעגסױרַא יצ
 טשינ טלָאװ יצ ,טרעדנוה זיולב ָאד ןענעז לַאמיסקַאמ זַא טלַאה רע ןו

 ,טרעדנוה עכעלקילג יד ןופ המישר ַא ןכַאמ לָאז רע זַא לכש ַא ןעוועג

 ןייק טשינ ןיא טנַאמרעד טשינ זיא סָאװ רערעדעי זַא ןסיוו רימ ןלעוו

 זַא ןלעוּפ ךָאנרעזַא רע טעװ רשפא ןוא ,ןַאמָאפַארנ ַא רָאנ רעביידש
 ?ןענעייפ טשינ םענעי ןלָאז רימ
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 ק א ב ָא ר .א .א

 אצמנב ןענעז עילַארטסיױוא ןיא זַא טכודעגסיוא -ימ ךיז טָאה טָא

 ןסייוו על תעב , רע טכיירש .הנשה ןיײמ טיול ,רעביירש עשידיי 12 --1ֹּכַא

 טלָאװ .(רעטעלב .בלעמ) "רעביירש ןייא רָאנ ָאד זיא עילַארטסיױא ןיא זַא

 עמ טשיטָאכ) טרָאּפָאּפַאר זיא רעביירש רענייא רעד זַא ,רשפא ,ןפָארטעג ךיא

 רעכָא (קיצרַאהנּפָא ױזַא ןייז וצ טסָארבַארכ ַא ןבָאה טפרַאדַאב טלָאװ

 -רֶאכ םעד ןלעטש ךיא ?עוװ תודע סלַא,) ןרעמַאלק ןיא גנוקרעמַאב רעד ןֹופ

 -עגניירַא יאדווא ןקַאבָאר ייב זיא סָאװ טפַאשלעזעג רוטלוק רעד ןופ רעציז

 רעלַאקָאל ַא סעּפע ןיא ָאד יצ טשינ ךיא סייוו ,"(18---19 יד ןשיװצ ןלַאפ

 עילַארטסױא ןיא זַא זיא רעכיז .ןסייוו ןרובלעמ ןופ ןח-יעדוי רָאנ סָאװ זמר

 ןבָאה סע וװ ןוא ,דובנזייא .מ ,קאיאש .י ,רעננרעב ןירעה ןעניווװ סע ווז

 ,יקסווַאשרַאװ םענוב ןוא ןעזָאר .ב ,ראה לג סחנּפ טבעלעג טלָאמעד ךָאנ

 .ןטרָאּפָאּפַאר ץוח ,רעביירש רעשידיי רעטנעטרעדנָא ןייא יו רעמ ןַארַאפ זיא

 טעװ יצ .ךיירקנַארפ ןעמענ ?לשמל רימאל ,דנַאל וצ דנַאל ןופ ןייג רימָאֿל

 --* ןינפ ַא ןבילבענ ןטרָאד ךָאנ ןיא סנטסקיצניוו זַא ןענעקיילּפָא רע

 יקנַארפ ןופ ענעמוקעגוצ יד ךָאד ןענעז ,קניטנענרא ןוא ,ונ ?ןטַארעט

 "עז ?ענעסעזעגיטלא יד חכמ ןיא סָאװ ןוא .ןינמ ַא יו רעמ ןיילַא ךייר

 רעמַא םורד ןופ ןקילבופער ערעדנַא ןיא ;טרעביירש ןייק טשינ ייז ןענ

 יקסניירב רענעברַאטשרַאפ רעד וװ) ַאיבמָאלָאק ,ייוונורוא ,עלישט ,עק

 ליזַארב .יירד רעדיוו ןיוש זיא רענייא וצ וליפא (ןפַאשעג ןוא טבעלעג טָאה

 השנמ רענַאיּפ םעד ,סקינטַאלַאּפ יד ןובשח ריא ףיוא ןענעכייצרַאפ וצ טָאה

 -עז סָאװ ,יקסנישטוק ןֹוא ץירַאװש ,ח ,יקסנאשוקאראק ,רעניפיל ,ןירעּפלַאה

 .ןענַאמָאפַארג יו סרעביירש רעכיג רשפא ןענ

 וליפא טנַאקַאב ןיוש ןענעז סָאװ רָאּפ ַא רימ ןבָאה אבוק ןיא ךיוא

 "יז ךָאד ןיא ,20 ןייק ָאטשינ ןענעז עקיסקעמ ןיא ביוא ןוא זדנוא ייב

 יא .ןטרַאדנַאטס סטרָאּפָאּפַאר ךָאנ וליפא רעביירש ןענעז 8 ַא זַא רעכ

 ךיא זוס ,רעגניפ ןעצ יד ןיא יו רָאלק ױזַא ךיא ןיב בצמ רעלָאערטנַאמ

 עניימ ןופ 10 ןייק ןעגנידּפָארַא טשינ רימ ייב טעוװו רע זַא ןלייצרעד םיא

 ,קַאז ,בילטָאג ,שטיװַאר ,(טבעלעג ךָאנ רע טָאה טלָאמעד) לַאגיס ביוא ,0

 רעד ןבעגעג טשינרָאג ןבָאה ,"םיטילּפ , יד ןיוח ,ןרעטש ןוא שטיווָאניבַאד

 טציא .סנױוזַא ליו רע סָאװ טשינ ךיא סייוו זיא ,רוטַארעטיל רעשידיי

 טברַאטש ןטרָאד םגה) 876 רעבָא ,ךס ןייק ןגָאז טשינ לעװ ךיא -- דנַאלננע

 ןבָאה סָאװ סרעביירש רַאפ ןטכַארטַאב ןעמ זומ .(טייצ רעד רַאּפ ןעמ

 יב עירָאטירעט אמט אמתסמ זיא ןליוּפ ,ןעמָאנ ?קיטש ַא טכַאמעג ךיז

 זיא ןרָאילפש ןענַאמרעד טשינ וליפא ןְלָאז רימ ביוא רעבָא ,ןטרָאּפָאּפַאר

 -- צטשינ עקַאט סָאװרַאפ ןוא --- ןרַאילָאמס ןוא ןדימשרעּפוק ,ןענַאוװ

 רכחמ ןשינָאגַאדעּפ םעד ,ןקרַאמ .ב ,ןיִקצילֶא ףיוא ןזייווצנא גונעג זיא
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 -ײשנָאז .י ,ןקיטסאל .ש ,ןדרפס .ד ,ןגרעבדורגדווַאקרוט .י ,ןענַאמדרעפ .ש'

 ,ןצרַאה םוצ טשינ רימ זיא רע שטָאכ) ןרעלעה םעניב ןוא ןרעּפוק ,א ,ןענ

 .(לארשי-תנידס ןיא ,הבושתב-רזוח ַא ןרָאװעג טציא זיא ,ךיא רעה ,רעלעה

 ןפַאש ןוא ןבעל סע ;שרעה ,ל .פָארּפ טבעלעג ךָאנ טָאה ץייווש רעד ןיא

 "רעד ןעמ טעז טציא ןוא ןַאמּפוט .י ,ןַאמסָארג רימידַאלװ טרָאד

 -עטיל םעד ריט ןבָאה דנַאלָאה ןיא .זירַאּפ ןיא ץייוו םהרבא ןופ ןעגנולויצ

 .סקופ רעשרָאפ-רוטַאר

 ,סרעלייצרעד עקידהשקשינ רָאּפ ַא ןַארַאפ ןענעז עקירפַא םורד ןיא

 ןוא ,(חטיכס ןב ןוא םַארפ) ןטעֶָאּפ ענייה ייווצ ,ןטסיצילבוּפ עטוג רַאּפ ַא

 -ָאיצקנופ ,גנוענעכער ןיימ טיול ,וװ לארשי תנידמס וצ ןעמוק רימ ןעוו

 זדנוא טעװ עשז-ןיוש-טשינ ןזיא ,שידיי ףיוא ןביירש סָאװ 180 טעמכ ןריג

 יו ןזָאלוצ טשינ 20 ןייק וליפא ןוא ןגיוא יד ןדנעלכרַאפ טרָאּפָאּפַאר

 ?סרעביירשי

 -- סרעביירש טרעדנוה רעבירַא ןופ ןל אסיק ַא ןיוש רימ ןבָאה

 ול פא ןבָאה סָאװ ,דנַאלסור ןופ סרעביירש עשידיי ענעבילבעגנבעל יד ןוא
 רימ ןבָאה ,רָאװעג טציא טרעוו'מ יו ,ןבירשעג ןרענַאל-ןפַאלקש יד ןיא

 עטסווװאב עכעלטע ךיוא טנַאמרַאפ עינעמור .טזָאלענ ןסיוא לייוורעד

 וד וצ .ןטסילַאנרושז עכעלטע ןרינָאיצקנופ דנַאלשטייד ןיאןוא ,סרעביידשי

 ,קרָאידינ ןיא .ח .ד ,ןטערטעגוצ טשינ ךָאנ רימ ןענעז ןטַאטש עטקיניירַאפ

 רשפא) ןָאטפָאב ,עיפלעדַאליפ ,ַאדירָאלפײמַאימ ,סעלעשזדנַא סָאל ,ענַאקיש

 דָאנעג ןייז ןיא ןוא ןניוא ענייז ןיא טייקילעזטייל ןעניפעג ךיא לעוװ

 ןסיורג ןינַאג ןיא זַא סע טסייה .(ןייז וצ ףרצמ ןקיליווַאב ךימ רע טעוװ

 ,ונ -- רעביירש רעשידיי רעקיצנייא ןייק ָאטשינ ןיא ןרעזדנוא דנַאי

 רעד ןיפ לכה ךס סטרָאּפָאּפַאר טס טש ױזַא ,טמיטש ןובשח רעד יװ ױזַא

 ענייפ זַא ריפסיוא ןייז זיא ךעלזָאלרַאפ ױזַא ןוא ,רוטַארעטיל רעשידיי

 -רַאפ ןענעז ייז ...עשירעטעררַאפ תמאב יד ןענעז רעטרעוו עשיטסיסיטּפָא ,

 סָאװ םרַאלַא םעד ןקריוו ןוא ןרעה טשינ ןזָאל ייז לייוו רַאפרעד שירעטער
 .?טריפרַאלַא ןרעו ףרַאד עמ ןעוו ןַאד ןקיאורַאב ייז ,קיטיינ ױזַא זיא

 ןָאק תילוק ענעמונַאב טימ ןעיירש טָאלג ןופ ,טרָאּפָאּפַאר רניירפ ,ןיינ

 ןענָאק סלכהיךס עכלעזַא ןוא ןעיירש ַאזַא טָא .ןוקת ןייק ןעמוק טשינ

 ענעי ןופ טנעה יד ןעטנעּפ ;זיא סָאד ןוא -- ןָאטּפיוא ךַאז ןייא זיולב

 עכלעזַא שואי ןרעטצניפ ַא טימ ןקעטשנָא ןוא ןָאט סעּפע אי ןַייוו סָאװ

 ןליו סָאװ ענעי עכוטָאּפ ןבעג ןוא טנַאה ַא ןגיילוצוצ העדב ןבָאה סָאו

 .שידיי ,טָאּפָאלק םענופ ןפילטנַא ןוא ץרַאה סָאד ןכַאמ גנירג ךיז

 םעד ןפורעגנָא טרָאּפָאּפַאר 'רפ ךיא בָאה ?טיּפַאק קידרעירפ ַא ןיא

 ןָאד רעד ךיוא רעבָא ןיא רע ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןֹופ סענעגָאיד

 זיא טָאכיק ןָאד ,טשינרעמ .,לטלעוו שירַארעטיל ערעזדנוא ןופ טָאכיק

 -עדערנייא ענייז בילוצ עקַאט רוטַארעטיל רעד ןיא רבד םש ַא ןרָאװענ



 קא בָא ר .א .א

 .טנַא טסיומוא טפמעק סָאװ ,רעבָא ,טרָאּפָאּפַאר ;סערוטנַאװַא ןוא ןשינ

 -עמ ענייז זַא ןלעװ קרַאטש טשינ טלָאװ ,ךיז טכוד ,ןלימטניוו יד ןגעק

 .עריטַאס ַא יו ןרירוניפ ןלָאז םיש

 דנַאברַאּפנטַאר ןיא ןעוועג ןבָאה ןלָאז (קרָאיונ) ןַאמלוש ,לא טיול .ב .1

 ,רימָאל .ָאמזונ ַא ,ךיז טכוד ,זיא סָאװ ,סרעביירש עשידיי 800 םודָא ןיילַא

 ןבָאה תונברק-ןילַאטס יד ןופ גנויירפַאב רעד ךָאנ זַא ןסעגרַאפ טשינ רעבָא

 ירָאפ םענרעזייא ןרעטניה ןופ סרעביירש עשידיי 80 ַא ןגָארקענקירוצ רימ

 .גנַאה
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 ס ַאל ק ןוא קל ַא פ

 ַא יװ טקורדעג ןעװעג זיא סָאװ לטיּפַאק סָאד :גנוקרעמַאברָאפ
 עג רוטלוק עשידי יד סָאװ ,"שידײא רעמונ ןטשרע ןיא םַארגָארּב

 .טלָאמעד יװ טסווּפ טציא לעוטְקַא זיא ,ןבעגעגסױרַא טָטה טּפַאשלעז

 'ןָאט רוטלוק , ןבײרש "טּפַאשלעזעג רוטלוק, טָאטשנַא רָאנ ףרַאד עמ

 טלָאמעד ךיוא .טציא טקורעגסיױרַא ןרעװ תונעט עקיבלעז יד ."סערג

 טנעָאג ןעטעג זיא סָאװ ,קיגײל .ה רעטמירַאב ןאד ןיוש רעד זיא

 ןיט ןטָארטעגסױרַא ,ןעניז ןיא טָאהעג בָאה ךיא ןעמעװ טייל ענעי ןצ

 יגרײלקרעד ,טקנוּפרנַאטש ןײמ ןגעק לליטרַא ןַא טי רעמונ ןמײװצ

 בָא ןײמ .שיט ןײא ײב ןציז טשינ רע פעװ עכייו יד טימ זַא ,קיד

 ,ןקורד וצ טגָאזעגּפָא ךיז ,רָאטסַאדער ותעשב ,םחנמ ךיז טָאה רעפטנע
 "עמיטשירעטעברַא רעײרפ, רעד וצ ןעמוקנָא טחמעג בָאה ךיא ןוא

 .טײהנגעלרַאּפ רעשּפיה ַא ןיא טלעטשעג ןעמחנמ טָאה סָאװ

 ןעז וצ זיא גָאט ןסיטנײה יב םידדצ עבלעז יד ךָאנ ןבָאה רימ וַא

 טָאה "עמיטש ירא .רפ רעד ןופ עידראװג עטלַא יד סָאװ ,םעד ןפ

 ירַאוַא גטעג ָאטשיג טרָאד זיא סע סָאװרַאּפ עיצקַאדער יד טריקיטירק

 סעטַאבעד עטלַא יד ײז טלעפ סע םינֿפא .רוטַארעטיל ליפוצ ןוא םזיכ

 ןוא סזילַאיצַאט ןשיװצ סקימעלַאּפ יד ווא סוטנגײא-טַאװירּפ ןגעװ

 | .טנגוי רעסיז רעד ןָא ןענָאמרעד וצ ידכ םיכרַאוַא

 ןפורענסיוא טָאה ,"טסורב רעזיד ןיא ,ךַא ,ןענהָאװ ןעלעעז ייווצ ,

 ןשיווצ ןַארַאפ ןענעז םידיחי קיצניו טשינ ןוא ,"טסוַאפ , ןייז ןיא עטענ

 ,ףֹונ ןייא ןיא תומשנ ייװצ ףיוא ךיז ןטלַאה סע ןעמעוו ַאב ,תומוא עלַא

 ןופ ןלַאפ ענעטלעז רָאנ יד טלעטשענרָאפ ךיז טימ ןטלָאװ ייז יו טעמכ

 .טייקבעלנעזרעּפ רעכַאפייווצ

 -עצ לָאמ לייט ןענעז סָאװ ,רעקלעפ ָאד ךיוא ןענעז טלעוו רעד ןיא

 ,זדנוא ַאב .גנורינער עטלעטשעננייא ןייק טשינ ןבָאה סָאװ ןוא טרעטילּפש

 ,ךַאז ענעריובעג ַא ןנָאז ןָאק עמ ,עשינָארכ ַא הרצ יד זיא ,רעבָא ,ןדיא
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 קַאב ָא ר .א .א

 ןיפ ךָאנ עטכישעג רעצנַאג רעד ןיא ןדיי יד טיילַאב וצצורתיו -עד םיראוו

 .זדנוא טנרעל שמוח רעד יו ,ןָא טפַאשרעגנַאװש

 עשירענגעק יד רָאלק ןעועג ןיוש ןענעז ינש תיב ןברוח ןרַאפ ךָאנ

 רעשידיא רעד ןיא טיוט ףיוא ןוא ןבעל ףיוא טפמעקעג ןבָאה סָאװ ,תוחוכ

 -נוא טקעלּפטנַא ךיז קיטרַאנדיײשרַאפ ךָאנ רשפא ןבָאה תוהוכ יד .הנחמ

 ןעוועג ייז ןענעז םוטעמוא ,קיטנָאק ,רעבָא ,ןדנעטשמוא ענעדישדַאֿפ רעט

 זַאנ ןוא ("רעקלעפ עלַא יװ ןייז רימָאל ,) עיצַאלימיסַא ןופ תוהוכ-דיא יד

 רעד ןעוועג רָאנ סע זיא רשפא .("ךיז וצ יירטעג ןייז רימָאַל ,) םזילַאנָאיצ

 השעמ ,םינפוא ערעדנוזַאב ףיוא טקריוװעג ָאה סָאװ 2180 0681 רעקיבלעז

 ןענעו סעצָארּפ םעד טָא ןופ רעבָא ןעגנוניישרעד יד .עיצקַאעד ןֹוא עיצקַא

 -עד דיחי םייב יװ טקנוּפ ,ערעדנַא יד ןופ ענייא שרעדנַא ןיטופחל ןעוועג

 טרייב ןליּפש סָאװ ןבעל ןופ טקניטסניא רעד ןוא טוט ןופ טקניטסניא

 -עלשטנעמ רעד ןֹופ םענַאב ןשיטילַאנַאָאכיסּפ םעד ןיא עלָאר עקיודג ַאזַא

 ,כיביפפ רעכ

 ךָאנ ןיא רע ןמז ?כ ,טנייוװעג ןוא טבעלעג טָאה דיא רעד ןפו לכ

 ןבָאה סָאװ סעיצידַארט עלַא יד וצ ןוא ָאטעג רעד וצ ןדנוכענוצ ןעוועג

 יאדוא .,רעכיילג-טשינ א ןעוועג ףמַאק רעד זיא ,ןבעל םייב ןטלַאהרער םיא

 זיא ןבעל סָאד .ןעוועג חצנמ ןבעל םוצ ןוא ןופ טקניטסניא "עד טָאה

 ײנױטסוװַאב ַא ףיוא (ןטייצ עטלַא יד ןיא ןױחַא) ןעוועג טשינ ךָא -עבָא

 .הגרדמ רעכערוטפוק רעק

 ןבָאה ,תוריזג עשיטילַאּפ יד ןופ ןרָאװעג טיירפַאב ןדיא יד רעכָא ןענעז

 קלָאפ ןופ םויק רעד ןוא ,ןלַאפקעװַא ןביוהעגנָא סעיצידַארט עזעיגילעד יד

 -ביילג .לָאמַא טימ תוביס עבעלטע ךרוד הנכס ןיא ןרָאװעג טפעטשעג זיא

 "סיב ךיז טָאה סע .,ןייזטסוװוַאב עלערוטלוק סָאד ןסקאוועגפיורַא ןזיא קוטיוצ

 טלָאֿפ א ןײז ןליװ רימ ביוא זַא ,ןטקנוּפדנַאטש רעד טלקיװטנַא זייווכעל

 עגענייא ןַא :רוטלוק ענעגײא רעזדנוא ןבָאה רימ ןזומ ,ךיילג ןטייל טימ

 יַא טסנוק ַא ,סרעזדנוא ןפורנָא ןענָאק רימ סָאװ רוטַארעטיל ַא ,ךַארּפש

 ךיז ןבָאה עיגילער רעשידיי רעד ןופ םעדעפ יד תמא ,וו .א .א ענעגייא

 םורַא רעטסעפ ץילַא טלקיװעגמורַא ךיז ייז ןבָאה רַאּפרעד רעבָא ,טכקיװעגּפָא

 ,לייז ןלערוטלוק ןופ לייט דעדַאנַא

 ןייק טשינ זיא סָאװ ,םזישידיי רעד ןרָאװעג ןפַאשַאב ןיא ױזַא טָא

 טורדסיוא ןַא רָאנ ,םענַאב-טלעוו ןייק טשינ ןוא הטיש ןייק טשינ ,"םזיא;

 ןסייה לָאז םזינַאמרעג זַא ןלעטשרָאפ ךיז ןעמ ןָאק יצ .ןבעל וצ רעגַאב ןופ

 לגנַא זַא רעדָא ,שטייד ןדער ןלָאז ייז זַא קלאפ ןשישטייד םוצ ףיד ַא

 רעבָא ןדנוא ייב ?שילגנע ןדער ןפרַאד רעדנעלגנע זַא ,ןעניימ לָאז םזיצ

 "מוא עלַאמרָאנמוא יד בילוצ רָאנ םזישידיי ןימרעט רעד ןּפַאשעג ךיז טָאה

 רָאנ זַא ,טהנעטעג ןטסיאערבעה יד ןבָאה טייז ןייא ןוֿפ סָאוװ ,ןדנעטש

 ןבָאה םייז רערעדנַא רעד ןופ ,קלָאפ שידיי ןופ ךַארּפש יד זיא טשידול ןושל
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 שטידיי עירעּפמיא יד

 רעד ןופ םייקנביוהעג ןוא טייקכעלצינ רעד טימ ןרָאטַאלימיסַא יד טקָאלעג

 ,קלָאפ םוצ ףוד-ףמַאק ַא ,טרָאװ-טסעטָארּפ ַא זיא םזישידיי .ךַארּפש-דנַאל

 רעד ןיא ךַארּפש יד זַא ןוא ,ןבעל טשינ קלָאפ ַא ןָאק רוטלוק ַא ןָא זַא
 .רוטלוק ַא ןופ לטימ-קורדסיוא רעטסקיטכיוו עמַאס

 ,םיִליָבשִמ תרוצב רעירפ ,םיתׁשִלּפ ןָאטעג זָאל ַא רעבָא ךיז ןכָאה

 יד ןוא רקיע ןרַאפ המכח יד ,עיידיא יד ןטלַאהעג טשרמולכ ןבָאה סָאװ

 סאו טנורג ןפיוא "ןָאגרַאשז , םעד ןפירגעגנָא ןבָאה ןוא ,?פט ןדַאּפ ךַארּפש

 -עבילקעגפיוא ןוא רעמערָא ַאזַא ףיוא ץלַא ןקירדסיוא טשינ ךיז טזָאֿפ סע
 .וו.א,א ,רעכיב"טסקעט ,קדעוו עשיסַאלק ןָא ,קיטַאמַארג ַא ןָא ךַארּפש רענ

 טימ "ןטסיא , עשיטילָאּפ ןופ עמרָאפ רעד ןיא הנחמ עיינ ַא טציא ןוא --

 רימ ,רעמכָאנ .םוישידיא .םעד ןגעקטנַא סעיזנעטערפ ײלרעלַא

 יד ןופ רענייא ךיז ןָאק ,לשמל ,טָא .סעיצַאניבמַאק עקידריווקרעמ ןעניפעג

 רעד תוחּפה לכל ןַא ןגָאז וצ ןעניגרַאפ רעטעברַא ערעקניל רעדָא עלַאקידַאר

 םזישידיי רעד תעב ,טריריּפסניא סָאװ גנוטכיר ַא ,עיידיא ןַא טָאה םזינויצ

 רעבירעד ןָאק ןוא טשינ ןענרע ןיא טשינ טליצ ,ןכות ַא ןָא ,ןקורט זיא

 ,ןסַאמ יד ףיוא ןייז עיּפשמ טשינ

 ,טדערעגּפָא ןיוש ךָאד זיא ,רעריפ עשירַאטעלָארּפ יד עגונ זיא סָאװ

 טייטש סָאװ סעּפע וצ ?טנעה ַא יװ רעמ טשינ שידיי רעד ןזיא ייז רַאֿפ

 עקַאט זיא .המודכו ,םזיכרַאנַא ,םזינֹומָאק ,םזילַאיצַאס :םלוע לש ומודכ

 /נעשעק ןיא ךיז ייב תמא ןצנַאג םעד ךיז ןכָאה ייז זַא ליוו ןינַאג ייז

 יד ןעגנערב ןָאק "םזיא, רעייז רָאנ זַא ,1 ןיא 2 לָאמ 2 יװ ןסייוו ןוא

 .הלואנ

 -וצקעװַא סולשַאב ןטסעפ ןטימ ןעמוקעג ןענעז םיתשִלּפ עיינ יד טָא

 -יא סעגַארפ עשימַאנָאקע יד ,רוטלוק רעד ןופ רעכעה ןגָאמפ םעד ןלעטשי

 ןיימ רעייז .קלָאפ סָאד ןפַאשענ ןבָאה סָאװ םיאנת עשיגָאלָאכיסּפ יד רעב

 יד ןוא רעטעברַא יד ;ןסַאלק ייוצ ףא קלאפ סָאד ןרעטילּפשעצ וצ זיא

 ײז סָאװ טרעװ טשינ ןענעז רעגריבניילק יד יװ תויה ןוא ,רעגריבניילק

 ןוא ייז םימ ןענעכער טשינ אליממ ךיז ןעמ ףרַאד ,טלעוו רעד ףיוא ןבעל

 זייז לָאז םעד ןיא טפַאש עמ סָאװ ץלַא זַא ,רוטלוק רעזדנוא ןסַאּפוצ ױזַא

 -דנַאטש םעד טָא ןופ 06000410 80 805/6שזװַא ,טמיטשעג עשירַאטעלָארּפ

 סע ןיא ןטרָאד רעבָא .דנַאלסור טעוװַאס ןיא ןרָאװעג ןעגנַאגרעד זיא טקנוּפ

 -עג טשינ סנױזַא ןָאק דנַאלסור ץוח רעדנעל יד ןיא .ךַאז-זומ א ךָאד

 ךיז רַאפ ןיוש זיא סָאװ ,רוטלוק עשידיא דעזדנוא זַא ,סיוא טסוק .ןעש

 .התיכ רעשידיי ַא ןוא התיכ רעשיערבעה ַא ןיא טלייטעצ ןעוועג אפונ

 .רעבעלרעגריב ןוא רעשירַאטעלָארּפ ַא ןיא ןלייטעצ לָאמַא רעדיוו ךיז זוימ

 םעד ןטיײרּפשרַאפ וצ גנונעװַאב ַא טעברַאעגסיױוא ךיז טָאה סע ןעו

 היעכהל ןייק ןעוועג טשינ סָאד זיא ,קלָאפ ןשיווצ קנַאדעג ןשיטסישיריי

 ָאעט-רעטעברַא יד ןגעקטנַא טשינ ןוא ,ןטסיאערכעה יד יבנל טשינ 5יּפש
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 0 ַא ב א ר יי א י א

 -סניא רעכעלטפַאשנסיו רעשידיי רעד ,טפַאשלעזעגירוטלוק יד .רעקיטער

 -סור טעוװָאס ןיא סעיצוטיטסניא עלערוטלוק עשידיי יד וליפא ןוא טוטיט

 ָאד .קֶלָאפ ןשידיא ןופ גנארד רעכעלריטאנ ַא יװ ןעמוקעגפיוא ןענעז דנַאל

 רעדָא ,ןטנעגילעטניא ןוא רעטעברַא ןשיווצ הציחמ ןייק ןַארַאפ טשינ זיא

 ייז טפור עמ יוװ "ךעלסעבעלַאב , רעדָא רענריבניילק ןוא רעטעברַא ןשיווצ

 .ןזיירק עסיוועג ןיא גנוטכַארַאפ טימ ןָא

 -ַאזנַאגרָא עשיאייטרַאּפפמוא ןַא ןביילב זומ טפַאשלעזענ-רוטיוק יד

 יו ןטפַאשלעזענ ?יפיוזַא ןייז ןלעו טשינַא ,קיטילַאּפ תוכלה ןיא עיצ

 -עװוַאב-סקלָאפ םוש ןייק ןייז טשינ ןָאק סע .ה .ד ,תועד ןַארַאפ ןענעז סע
 ,טפַאשלעזענ רעד ןיא ץַאלּפ ןבושח ַא ןעמענרַאפ ןפרַאד רעטעברַא יד .גנוג

 רָאנ לפיוו רעגייטש ןלערוטלוק ַא ףיוא םינינע ערעייז ןריטוקסיד ןענָאק ןוא

 -ָאקע-שיטילָאּפ טימ רוטלוק עצנַאג ַא ןעװעּפמערקוצניײיא רעבָא ,ןליוו ייז

 .תענושמ ַא טושּפ ךָאד זיא --- קירטש עשימָאנ

 ןגעקטנַא תונעט עשרעדניק ײלרעלַא ןרעה וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ

 ,אלימ ,ריא םורַא ךיז ןריּפורג סָאװ ןשטנעמ יד ןוא טפַאשלעזעג-רוטלוק רעד

 ַא ןעגנערב רימ ןלעוװ ,קיטירק רעטנוא ךָאד ןענעז תונעט עכעלנעזרעּפ יד

 - .עבעלנעזרעּפמוא רעקינייװ-רעמ יד ןופ ןליּפשייב רֶאּפ

 -יפל רענייש רעד טימ פא ךיז טיג טפַאשלעזעג-רוטלוק יד ;סנטשרע

 -עביא םעד ןריסערעטניא סָאװ רעכיב עכלעזַא טגיוברַאפ ןוא רוטַארעט

 זַא ,ןעניימ ךָאד ןעמ ןָאק .סַאלק-רעטעברַא רעד לָאמַא רעדיוו ,סַאלק-רעט

 -יסּפ ןוא עשיטילָאּפ ,עשימָאנָאקע ,עשינָאלָאיצַאס ןכוז רעטעברַא רעטנזיוט

 זיא תמא רעד .ןעמוקַאב טשינ ייז ןענָאק ןוא שידיי ףיוא קרעוו עשיגָאלַאכ

 -סיוא ןיוש טלָאװ ,עכלעזַא רַאפ גנורעדָאפ א ןעוועג רָאנ טלָאװ יאולה זַא

 םוש ןייק זןיא סע ןוא ,רוטַארעטיל עכעלטפַאשנסיו עכייר ַא ןסקַאװעג

 טפַאשנסיװ יוװ רערַאבגנַאג ןִלַא ךָאנ זיא קיטסירטעלעב זא ,טשינ ענַארפ

 ַא ךָאנ ןרַאג סָאװ יד רָאנ ןלָאז .םכותב שידיי ןוא ,ןרוטַארעטיל עַּלַא ןיא

 ןענעייל ןלעװ ןעמעלבָארּפטלעװ עקיטציא יד רעביא גנולדנַאהּפָא רעטונ

 ןטפירשטייצ-עקילדנעצ יד ןיא שידיי ףיוא ןבירשעג טציא טרעוו סע סָאװ

 .נונעג ןייז ךיוא ןוש טלָאװ

 טפַאשנסיװ יד טשינ רוטלוק ַא ןופ רעטעמַאמרעט רעד זיא םעד זיוח

 ןיוש .לַאנָאיצַאנרעטניא רעמ ןיא טפַאשנסיװ יד .קיטסירטעלעב יד רָאנ

 -לעפ עטריזיליוויצ עשיעּפָאריא עטסרעמ יד ןעוו ,סנַאסענער ןטעּפש ןיא

 ןופ טיבעג ןפיוא ןרוטַארעטיל עלַאנָאיצַאנ עכייר טאהעג ןיוש ןבָאה רעק

 ץלַא ךָאנ ןעמ טָאה ,ןעגנוביירשַאב ןוא סעמַארד ,ןעגנולייצרעד ,עיזעָאּפ

 .ןײטַאל ףיוא רעכיב עכעלטפַאשנפיו ןבירשעג

 ,הלכשה רעטלמישרַאפ רעד טימ טקעמש הנעט עטנָאמרעדנניױא יד

 וצ טרעיינ רוטלוק א ןעיובפיוא רַאפ שוח ןייק ןעוועג טשינ זיא סע ןעוו

 -עקיטנייה רעד .טלעו רעד ףיוא קוק-הקדצ ןימ ַא --- םלוע םעד ןדליב
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 שידיי עירעפמיא יד

 -ליבעגמוא ךעבענ ריא טָאה טָא, :טגָאז רדח ןשירַאטעלָארּפ ןופ ליכשמ

 ,סעקינרוטיוק דיא ,ריא טוט סָאװ ,ןדייב ךיז ןיוו סָאװ רעטעברַא עטעד

 "?םיא רַאפ

 סָאז רָאנ דיחי םעד ןעניז ןיא טשינ ָאד טָאה עמ זַא ,זיא ןיורית רעד

 -רַא ,"טנעמטרַאּפעד ,"גנודליב ,ןבולק-רעטעברַא גונעג ָאד ןענעז סע .קלָאּפ

 -רַא םעד ןגרָאזַאב סָאװ ,סעיצוטיטסניא עכלעזַא ךָאנ ןוא סרעטנעצ-רעטעב

 טפַאשלעזעג-רוטלוק יד .וו.א.א ןטַארעּפער ,סעיסוקסיד ,סעיצקעל טיפ רעטעב

 טשינ רָאט ןוא ןטייקיטעט עֶלַא יד טרינידרָאָאק סָאװ עיצַאזינַאנרַא ןַא זיא

 ןופ ,סערושָארב ןופ טייצ יד קעװַא ןיוש זיא סע .טײקשיאיײטרַאּפ ןייק ןזייוו

 ןופ ןטרַאדנַאטס טציא ןבָאה רימ .סעיצַאזירַאלוּפָאּפ ןופ ,גנודליב ב"א

 ,סעּפע ןפַאש וצ ידכ ןעמ טביירש טנייה .ןעמוקכָאנ ףרַאד עמ סָאװ ,רוטלוק

 --- .גנודליב לסיב ַא טימ ןעיאּפוצנָא םענעפלָאהַאבמוא םענעי ידכ טשינ

 בוח ןסיורג ַא טָאה רוטַארעטיל עשידיי יד זַא ,ןָא לָאמַא זדנוא טזייוו עמ

 עשידיי יד ךעלטנגייא ןבָאה ןרָאי ערעירפ יד ןיא תמחמ רעטעברַא יד וצ

 ןעמ רעבָא ,סָאד זיא תמא .רוטַארעטיל עקיזָאד יד ןטלאהענפיוא רעטעברַא

 "רעד ךיוא טָאה דוטַארעטיל עשידיי יד ןזַא ,ניוא ןופ ןרילרַאפ טשינ ףרָאד

 ,סיוא סָאד ךיז טכיילג זיא ,רעטעברַא יד ,ןגָאז ןעמ ןָאק ,ןבעל םייב ןטלַאה

 ןעמעו סָאה רעװ ןגעו טשינ דייר ןייק ָאד זיא ,סנטייווצ ןוא ;סנטשרע

 זַא ןגָאז סָאװ ,סעסָאב יד ןופ הנעט רעד ןָא טנַאמרעד סע ,ןעקנַאדרַאפ וצ

 טשינ ןעוו תמחמ ייז ייב ןפיוקסיוא טשינ לָאמנייק ךיז ןענָאק רעטעברַא יד

 ןוא ןָאט וצ סָאװ טָאהעג טשינ רעטעברַא יד ךָאד ןטלָאװ ,סעסָאב יד ,ייז

 .רעננוה ןופ ןברָאטשעגנ אליממ ןטלָאװ

 אפוג רעטעברַא יד זַא ,ןגָאז וצ טייוו ױזַא ןעגנַאנעג ךָאנ טלָאװ ךיא

 ןעעז ייז רעדָא םירָאו ,טפַאשלעזעג רעד ֹוצ תונעט עכלעזַא טשינ ןבָאה

 -סייג ערעכעה עלַא ןקידירּפַאב טשינ ןָאק ןייֵלַא עגַארפ-טיורב יד זַא ,ןייא

 ןצנַאג םעד .ןינע רעד טשינ ןצנַאנניא טרַא ייז רעדָא ,ןעגנַאלרַאפ עקיט

 ילַאיצעּפס ךיז ןבָאה סָאװ ,יד עקַאט ,ןטנעגילעטניא עסיוועג ןכַאמ ?מוט

 ןיא טשינ םענייק ָאד בָאה ךיא יוװ ױזַא .םינינע עשירַאטעלַארּפ ףיוא טריז

 ןייק הרבס רעד ןוא טקעמש -- הרעשה עניײײמעגלַא ןַא זַא סע --- ןעניז

 .טשינ סכעלנעזרעּפ םוש

 ,ךיוה-למיה ױזַא טייטש סערעטניא סָאלק רעד ןעמעוו ייב טייל יד וצ

 -ָאּפ?זיילק עלָאמש ַא רוטלוק ַא ןופ ןכַאמ וצ יַאדָאב טיירנ ןענעז ייז זַא

 !לייט סָאװ עלַא ןדָאב ןלערוטלוק ןופ ןביירטרַאפ וויטַארטסנַאמעד ןוא קיטיל

 ערעייז ןלעטשוצנדירפוצ יבַא ,ןעגנוניימ עכעלטפַאשלעזעג ערעייז טשינ

 ייז זַא ,השקב רעד טימ ןדנעוו ךיז ןעמ זומ טייל יד וצ --- סעיזנעטערּפ

 ,רעדָא טעברַא רעויטקורטסנַאק ףיֹוא עיגרענע רעייז ןדנעוורַאפ רעסעב ןלָאז

 ןכוז טשינ ןוא ךַאז רעצנַאג רעד וצ קיטליגכיילג ןטלַאה ךיז ,סנטסקינייוו

 זַא םונ ץנַאנ ןעײטשרַאֿפ רעטעברַא ערעטנעגילעטניא יד ?ןכַאמ וצ עילַאק
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 א ַא ב ַָא 7 .א .א

 טשינ ןָאק עמ םירָאװ ,ןעגנוניימ-ייטרַאפ ןופ רעכעה ןייטש זומ רוטלוק יד
 עלעידעטַאמ יד טימ ןבענּפָא ךיז לָאז סע זַא ,סלָאפ ןצנַאג ַא ןֹופ ןרעדָאֿפ
 -עקיזָאד רעד ביל ןוא בושח יװ ,קלָאפ ןופ לייט ַא ןיולב ןופ ןסערעטניא

 -רנַאטש ןופ ,עמרָאפטַאלּפ עסיוועג א ןייז ןומ סע .ןייז טשינ לָאז לייט

 ןוא --- .ןעמוקפיונוצ ןענָאק ךיז ןלָאז עֶלַא רעכלעוו ףיוא ,קלָאפ ןופ טקנוּפ

 / ,ןבַאמ ןוומ לָאמעלַא ןעמ טעװ תוהנה ,רוטלוק יד זיא סָאד
 -ונורינער יד ןיא רעדניק ערעייז ךָאד ןקיש ןטסינומָאק עטסקע יד

 ןייק סָאװ ןכַאז סוסקול ףיוא ןטסילַאטיּפַאק ,ןטַאנגַאמ רַאפ ןטעברַא ,ןלוש

 ןעמ טגָאז ךָאד ןוא --- ןפיוק ֹוצ ןעניגרַאפ טשינ ךיז ןָאק רעטעברַא םוש
 רעּפַאנק ןופ קלאפ ַא ןופ ןבעל סָאד ןעד ןיא יצ .םעד ןופ ּפָא טשינ ךיז

 ןענָאק טשינ ןלָאז ןעגנואיושנא עטמיטשַאב טימ ןשטנעמ זַא טייקיטכיוו

 ןגייברַאפ לָאז עמ זַא ,ןרעדנַא םוצ רענייא טנַארעלָאט טייוו ױזַא ףיוא ןייז

 -סל2 ַא רַאפ ןעמַאזוצ ןטעברַא ןוא ,םינינע עכלעזַא ןיא תועד יקולח יד

 -כלב רענענייא דעייז ,טשינ ןפוא ןייק רַאפ ,רתוס טשינ זיא סָאװ ,ךַאז

 ?ךַאז

 ןופ ךיוא ןיא לָאמטּפָא ןרעה וצ סיוא טסוק'ס סָאװ הנעט עטייווצ ַא

 -ַאב ןייק טשינ טָאה טפַאשלעזעג רוטלוק יד ,ונייהד ,לָאװק ןקיבלעז םעד

 -ַאב טשינ יז ןָאק רַאפרעד ןוא ,גנוטכיר עטנכייצעגנָא ןייק ,ליצ ןטסיטש

 -ַאו ענעדישרַאפ ןיא ןעמ טננענַאב ףדווורַאפ םעד טָא .עסַאמ יד ןרעטסייג

 טפַאשלעזעג רוטלוק יד זַא ,גָאט רעד יו רָאלק ןיא סע םנה ,סעיצַאיד

 ידי ןרַאפ טא ןופ ןקעװצ ערערנַא עלַא ןריגידרָאָאק ןצ קעווצ ַא רַאפ טָאה
 קלאפ ןופ םויק םעד ןטלַאהרעד וצ ידכ ,דוסי ןלערוטלוט ַא ףיוא ץקלָאּפ ןש

 -טסבלעז יד ןיא טפַאשלעזעג-רוטלוק רעד ןופ ליצ רעד ,טרָאװ ןייא טיס

 ץנַאג ַא ךיוא זיא סָאד זַא ךיז טכַאד ריס .סלָאֿב ןשידײ ןופ גנוריזילַאער

 ןצנַאג ַא .טשינ ךיוא ָאד טלעפ ףמַאק וליפא ןוא ,ל?לַאעדיא רעקידהשקשינ

 -- ןענעכערפיוא ןעמ ןָאקל רעפמעק-רוטלוק עשידיי ןופ ןעמענ טימ רעטפייל

 -עג ,טיונ ןוא תורצ ןטילעג ,ןריווװועגנָא טנוזעג רעייז ןבָאה סָאװ ,עכלטזַא

 רעד ןגעקטנא תומחלמ-רוטלוק ערעייז בילוצ טלעוו רעד ןופ גנוי ןעגנַאג

 -נַא רעד ןופ םזיאיירבעה ןשיטַאנַאפ םעד ןוא טייז ןייא ןופ עיצַאלימיסַא

 -ידיי רעד ןופ דעטיה ,רעטסיינ עשידיי עקיזָאד יד ןופ עטכישעג יד .רערעד

 זופ רימ ןסייוו ןיוש רעבָא ,ןרעו ןבירשעג טשרע ךָאנ ףרַאד רוטלוק רעש
 ךָאנ ןוא רעטרעגיס ַא ,רעגניטע ַא ,קיב ַא ,ןיפעל ַא ןופ ןעגנוגנערטשנָא יד
 והילא יו קידוצ טייוו יױזַא ןייג טשינ ןיוש ןלָאז ריס זַא ןייפא ,ךָאנ ןוא

 .ַאטיולעל
 -ַאװ טשינ ךיז טיצַאב קלָאפ סָאד זַא ,לָאמטּפָא זדנוא טנַאמרעד עמ

 -וטיטסניא עכעלנע ןוא טפאשלעזענ רוטיוק רעד ןופ ףור םוצ נונענ םעד

 וליפא --- רעגנעהנָא ליפ ױזַא ןעמוקַאב ןבָאה ןלַאעדיא ערעדנַא תעב ,סעיצ
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 טידיי עירעפמיא יד

 כנטשדע זיא .םלוע םייב גנורעטסייגַאב ןפורעגסיורַא טָאה םזינויצ רעד

 -עג ןענוװעג רעטעברַא יד ןענעז הליחתכל זַא ,ןסעגרַאפ טשינ ןעמ ףרַאד

 ןבָאה ייז סָאװ ,םעד בילוצ עקַאט ,ןלַאעדיא עכעלטפַאשלעזעג רַאפ ןרָאוװ

 ענעגייא רעייז ןרעסעברַאפ וצ יװ ?טימ ַא ןעננואימַאב ערעייז ןיא ןעזעג

 רעייז ןגעקטנַא טסעטָארּפ ַא טימ דימת סע ךיז טָאה ןביוהעגנָא .עגַאל

 דַאנ ןנַאג ןיא סע ןוא ,סעסָאב יד ןופ טצונעגסיוא ןרעוו דעייז ,יירעפַאלקש

 -אווער ,םזיכרַאנַא ,םזילַאיצַאס ןייז לָאז ּפַאטע רעטסקענ רעד זַא ,ךעלריט

 ןַא וצ טריפעג ,סע טסייה ,טָאה סלוּפמיא רעשיטסיאָאנע ןַא .םזינָאיצול

 .לַאעדיא םעניימעגלַא
 ,עדנַאנַאּפָארּפ ךרוד ןרָאװעג טרעקַאלפענפיוא זיא רעדיוו םזינויצ

 -רַאפ יד ,ןדיי עמערָא יד ןפלעה וצ רעגַאב ַא טימ ינּפ עשיּפָארטנַאליפ יד

 הוד רעגנוי רעד ,העושי ַא ףיוא גנונעפָאה רעד טימ ןיילַא ןדיי עטלגָאװ

 ץלַא םָאד -- הרזמ ןיא טייו ץעגרע הכולמ רענעגייא ןַא ןֹופ םולח ןטימ

 ן-יטַאבעד ךָאנ ןעמ ןָאק ,לכה תולככ ירחא ןוא -- ןפלָאהעגטימ טָאה

 וליפא רעצרעה ןוא תוחומ יד ןעגנַאפעג טָאה םזינויצ רעד יצ םעד ןגעוװ

 .קלָאפ ןופ לייט ןקידנטיידַאב ַא ןופ

 יד טימ ןכיילג טשינ ךיז ןָאק גנוגעװַאב-רוטלוק עשידיי ענרעדָאמ יד

 זיא רוטלוק סָאװ ,םעד בילוצ עקַאט סולפנייא ןיא ןעגנונעװַאב עשיטילָאּפ

 -ײטרַאּפמוא ןַא ,קוק ןוויטקעיבָא ןַא רעננעהנָא ןופ טרעדָאפ ןוא רוטלוק

 -בעושמ יד יז טנַאטַאב ןָא בייהנֶא ןופ עקַאט ןיוש ןוא ,גנולעטש עשיא

 עקַאט ןיא .ללכ ןֹופ סערעטניא םוצ ןסערעטניא עשידיחי יד ןֹופ טייקיד

 ןיעו וצ רעבָא ,ןעייר עריא ןָא ןסילשוצנא ךיז ?נוסמ רערעדעי טשינ

 -עד ןיא טקעטש סָאװ .ה .ד ,יאנת ןרעמירּפ ַאזַא ןֹופ לַאטיּפַאק ןגָאלש

 .קיסעמ-לבכש טשינ ןוא גולק טשינ זיא ,ךַאז רעד ןופ רוטַאנ

 -מֹוא םעד וליפא טריסערעטניא קיטילָאּפ זַא ,טשינ ןעד סע סייוו רעוו

 רענעי -עדָא רעד יוװ ןזייוופיוא לָאמעלַא טעװ סָאװ ,שטנעמ-ףרָאד ןקידנסיוװ

 ןרעוו טפרַאדַאב טלָאװ דנַאל סָאד יװ ןוא טגיוטעג טשינ טָאה טנעדיזערּפ

 -רעלַא רעביא ןריטוקסיד טשינ ןעד ןשטנעמ יד טָא ןענָאק יצ ןוא ?טריגער

 "ולהל יז רַאפ זיא רוטפוק טרָאװ סָאד םגה ,סעגַארפ עכעלטפַאשלעזעג ייל

 | ?רמערפ ןיט

 רעד ןיא ןעעז ייז זַא ,ןגָאז .זעג-רוטלוק רעד ףיוא רענירק יד ןעוו

 ריא ןיא ןעניפעג ייז זַא ,אמתסמ ייז ןעניימ ,ליצ ןייק טשינ טפַאשלעזעג

 רעדָא .לכֹו ?כ2 רעד ייז רַאפ זיא סָאװ ,ביל ןיא ייז סָאװ ,ליצ םעד טשינ

 סָאװ ,ןַאבַארַאב ןימ ַא יװ רעמ טשינ ןײז לָאז שידיי זא ,ןלעװ ןטלָאװ ייז

 לָאז סָאװ ,רעטסערָא רעצנַאג ַא טשינ ןוא עידיא רעײז רַאּפ ןריטיגַא לָאז

 -ענייטש ןשידיי ַא ףיוא ןבעל ןשידי ופ ןעגווריטַאש עֶלַא ןבעגרעביא

 .רוטלוק-טלעװ רעד ןצ רָאנ ,קלָאפ ןשידיא םוצ זיולב טשינ גָארטייב א ---

 רעדילגטימ יד זַא ,קורדנייא םעד ןכַאמ ֹוצ ייז ןכוז לָאמנייא טשינ
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 קט ב ָאר .א .א

 -לינביילג ןענעז טפַאשלעזעג-רוטלוק רעד ןופ םינקסע יד טפיוהרעביא ןוא

 יֵנָא ןייק טשינ טּפיוהרעביא ןבָאה ןוא םינינע עכעלטפאשלעזעג וצ קיט

 .ןעגנואיוט
 ןוא ערעטסעפ ןבָאה רעוט-רוטלוק בור סָאד זַא ,ןרעווש טלָאװ ךיא

 -נעטַאּפ יד ןופ ךס ַא יװ ןלַאעדיא עכעלטפַאשלעזעג עטכַארטעגמורַא-רעמ

 ןסע רעבָא ,עגָאװערט ןּפַאלק ןוא ןעלמוט סָאו ,רעריפ-רעטעברַא עטריט

 ןרעװ סָאװ ,ןטייקיטכערעגמוא עלַא יד ןופ ץרַאה סָאד ּפִא סָאװיּפַאנק ךיז

 .לטלעוו רעזדנוא ןיא ןעגנַאנַאב

 ענונב בוח ערעזדנוא בילוצ לבמיצ ןפוא זדנוא ןעמענ ערעקניל יד ביוא

 לארשי-ץרא וצ םינּפ ןטימ ןעייטש סָאװ עטכער יד ןעמוק ,רעטעברַא יד

 ןעננערצ ַא טלעטשעג ךיז ןבָאה רימ סָאװ ,רַאפרעד זדנוא ןעלדַאט ןוא

 רעשידיי רעד טימ ןביוהעגנָא ךיז טלָאװ רוטלוק עשידיא יד יוװ טקנוּפ ,ליצ

 .רעטעּפש ךָאנ רעדָא טרעדנוהרָאי ןט16-17/ ןופ רוטַארעטיל

 םידדצ ייוצ ןופ ןלַאפַאב טרעװו עמ ןעוו ןמיס ַא זיא ךעלטנייוועג

 טזייו סָאד .געװ ןכיילג ןפיוא זיא עמ זַא ,ןעגנוטכיר עטצעזעגנגעק ןופ

 .טפַאשלעזעג-רוטלוק רעד ןופ קוק םעד טימ לַאפ רעד ןייז וצ סיוא ךיוא

 -יירבעה עגנערטש יד םיראוו) ןטסיאיירבעה עדלימ יד ןופ הנעט יד

 טשינ זיא סָאװ רוטלוק רעשידיי ַא ןופ ןסיוו טשינ וליפא ךָאד ןליוו ןטסיא

 ַא שיטערָאעט ןיא (קיכַארּפשידנַאל ןוא שיאערבעה טנעצָארּפ טרעדנוו

 ָאד .שמוח רעד יו טלַא ױזַא רוטלוק עשידיא יד ןיא יאדוא ,עטכערעג

 ןוא תוחוכ ערעזדנוא ןעלקערבעצ יױזַא רימ ןלָאז יצ :רעכָא ךיז טגערפ

 ,תופוקת עריא עֶלַא ןיא רוטלוק רעשידיי רעד ןופ ןזַאפ עלַא ןטייײרּפשרַאפ

 .וװ ,א .א ,אנידאל ,שיאיײמַארַא רַאפ סרעטנעצ ענעדישרַאפ ןכאמ רשפא ןוא

 ןקיטומרעד טזומעג טלָאװ עמ סָאו ,שיאערבעה ןופ קידנדער טשינ ןיוש

 סָאװ רוטלוק יד זַא ,ןעזנייא רימ ןלָאז יצ רעדָא ,תוחוכ יצמא עלא טימ

 טדערעג טרעװ סָאװ ךַארּפש רעד ףױא טײצ רעזדנוא ןיא ןפַאשעג טרעװ

 ַא ןופ רוטלוק רעודווא זיא סָאד זַא טלעװ רעד ףױא ןדײי עטסײמ יד ןופ

 ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ לײט רענעי זַא הא ,טקוופדוטטש ןשיטסַארפ

 ילעזַא ןופ רעדָא ,הלוגס'ידיחי זיולב ןופ ןענַאטשרַאּפ טרעװ סָאװ ךַארּפש ַא

 רוא רעדָא זיא ןצנַאגניא ןדײ סיוא ןרעװ וצ געװ ןפיוא ןעועז סָאװ עכ

 'רקיע יד טשינ רעבָא ,הדלות ַא -- רוטלוק עטריטירעד ַא רעדָא רוטלוק

 .רוטלוק

 ןענָאק ןוא תונשה עסיורג ןבָאה סָאװ ,םינלטב ןייז ןליוו רימ ןדייס

 ,געו ןטייו םעד ןביילקסיוא ןזומ רימ ןלעוװ ,ןריפכרוד טשינ ךאז ןייק

 עשידיי יד ןטײרּפשרַאפ ֹוצ ןוא ןטלַאהוצנָא רעוש זיא סע ביוא םירָאװ

 ןיא ןטלַאהוצפיוא ןעמענרעטנוא ךיז ןעמ ןָאק ױזַא יװ סנייה ,רוטלוק

 ַאב ייווצ ןוא ןכַארּפש ייוצ סנטסקיצניוװ ןופ ?לוע םעד ןבעל ןכעלגעטלַא

 זַא ,טכער יװ רעמ טשינ ןעוועג טלָאװ ךעלריטַאנ ?ןרוטַארעטיל .ערעדנוז
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 שידיי עירעּפמיא יד

 -מיס ַא ןייז ןלָאז רעשיאערבעה רעד ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןשיווצ

 זַא ךעלנעממוא ךָאד זיא סע רעבָא ןטייווצ םוצ סנייא גנוטלַאה עשיטַאּפ

 לשמל לָאז עמ :רעדנעל-תולג יד ןיא ןטכער עקיבלעז יד ןבָאה ןלָאז עדייב

 -ערבעה ףיוא ןרַאלוקריצ ןזָאלסױרַא ,ןעננוציז יד ףיוא שיאערבעה ןכָאה

 ,ןלוש עשיאערבעה ןציטש ,קרעו עשיאערבעה ןבעגפיורַא ןפלעה ,שיא

 טשינ ןָאק עמ ןוא ןבעל ןרַאפ רעסַאװ ןיא ךיז ןעלגנַאר ייווצ ןעוו ,וו .א .א

 ןיא סָאװ ,םעד ןעװעטַאר ֹוצ רעסעב טראפ ךָאד ןיא ,עדייב ןעװעטַאר

 .אבהל ףיוא קינָאזװצ רעמ ןוא טבעלענּפָא רעקיצניוו

 ןעגנולעטש יירד ןַארַאפ ןענעז רוטלוק רעשידיי רעד עגונב ,רוציקב

 -ביר רעקניל רעד ןיא ןרָאװעג לגלונמ טציא זיא סָאװ ,עשיליכשמ יד (1)

 לטימ קילייורעד ַא יו רעמ טשינ ןיא שידיי זַא ,טלַאה סָאװ ןוא גנוט

 ןוא ,ןשטנעמ סעּפורג עסיוועג ןשיווצ עיצאטיגַא ,ננודליב ןטײרּפשרַאפ וצ

 ּרעדנַא ןַא ןצונַאב ןָאק עמ ןעװ קילנמוא ןייק ןעוועג טשינ טלָאװ סע זַא

 -סע-רעכלעוו רעטנוא ,עיצַאלימיסַא ןופ ןָאט רעד זיא סָאד .שילגנע ,לטימ

 .ןרידַארַאּפ טשינ לָאז סע עקסַאמ ןיא

 -םיטש ןימ ַא זיא שידיי זַא ,טקנוּפדנַאטש רעשיטסיאערבעה רעד (9)

 רעקידנעטשנָא ןיא ןרעו טכַאדעג טשינ רָאט סָאװ רזממ ַא רעדָא דניק

 ,החנה ןא ָאי ,טײקיצרַאהטונ ןיא ,ןיוש טכַאמ עמ ביוא ןוא ,טפַאשלעזעג

 לֹוק סָאד ןיא סָאד-טֶא .טנַאהרעביױא יד ןבָאה ץלַא שיאערבעה ךָאנ זומ

 ןיא טקידנעעג ךיז טלָאװ סָאװ ,םזיגיװָאש ולַאקָאל ַא ןופ ,םזיטָאירטַאּפ ןופ

 .רענַאמ יד ןיא חוכ נונענ ןייז רָאנ לָאז סע ןעוו ,םזילַאירעּפמיא

 טכוז סָאװ ,טפַאשלעזעג-רוטלוק רעד ןופ קוק רעד ,ףוסל ןוא (8)

 ןדנעטשמוא יד טימ ךיז טנכער סָאװ ,רוטלוק עלַאנַאיצַאנ א ןעיובוצפיוא

 ליוו סָאװ ,ןעגנוגיינ עשינָאלָאביסּפ ענייז ןוא קלאפ ןטימ ,טייצ רעד ןופ

 טשינ שידיי ןיא טעז סָאװ ןוא ,הוה ןפיוא רבע םעד ןעגניווצפיורַא טשינ

 סָאװ ,קלָאֿפ ַא ןופ קורדסיױא םעד רָאנ ,עדנַאנַאּפָארּפ רַאפ לטימ ַא זיולב

 טשינ ,סנייא ןַא שיגָאלָאניסּפ ךױא יװ ,שיגָאלָאיב ןוא שירָאטסיה זיא

 -רעד ןזיא סָאװ ןוא ,טײקטײרּפשעצ ןוא טייקיטייזעצ רעד ףיוא קידנקוק

 טשינ טָאה סָאװ ,סַאלק רענעי יװ עּפורג ערעקיטלַאה ַא שינַאגרָא רַאפ

 עשימָאנָאקע ווו ןוא רעדילגטימ יד ןופ דנובנעמַאזוצ ןשינָאלָאיב םוש ןייק

 | .עּפורג רעד ןופ סקוװנעמַאזוצ םעד ןרידיצעד תוביפ

 רַאפ לַאנַאיצַאר ןקידרעטייו ַא ןענופעג ךָאנ טלָאװ רענַאילענעה ַא

 רָאפ ךיז טימ טלעטש יז סָאװ ,טקַאפ םעד ןיא טפַאשלעזעג-רוטלוק רעד

 -עד ןוא םזיטָאירטַאּפ ןשיאערבעה ַא ןופ עועט רעד ןשיוװצ זעטניס ַא

 .טקנוּפדנַאטש ןשירָאטַאלימיסַא-יכשמ םעד ןּופ עזעטיטנַא



 ---י40 ---

 ?עקירעמַא ןיא עסערּפ עשידיא-שילגנע יד

 ווא ןָאדנָאל ןיא ןרָאװעג ןריובעג ןיא עסערּפ עשידיא-שילגנע יד

 140 םורַא טימ רעדָא ,1828 ,רָאי ןקיבלעז םעד ןוא ןייא ןיא קרָאידויג ןיא

 ?ןטנַארוק עשגָאטסניד יד, גנוטייצ עשידיי עטשרע יד יװ רעטעּפש רָאי

 רענַאקירעמַא עטשרע יד טָאה ןסייהעג .1686 ןיא ןזיװַאב ךיז טָאד סָאו

 יז טָאה ,טפירש-שדוח ַא זיולב םגה ןוא 7 26 166 גנוטייצ עשידיא-שילננע

 טשינ זיא 1849 זיב 1823 ןופ .ןריטסיזקע טנָאקעג טשינ ראי ייווצ יו רעימ

 ,ןָאדנָאל ןיא ץוחא ,םזילַאנרושז ןשידיא-שילננע ןרַאפ דלעפ ןייק ןעוועג

 ,ןטפירשטייצ עכעלטנכַאװזײיװצ ןוא עכעלטַאנָאמ רָאּפ ַא סיורַא ןענעז סע ווו

 טָאה 1841 ןיא .עגָאנַאניס רעד טימ ןָאט וצ טַאהעג רקיע רעד ןבָאה סָאװ

 טפירשטייצ עטסקידהעּפשה גָאט ןקיטנייה ןזיב יד ןקורד ךיז ןביוהעגנָא

 עטשרע יד 126 16018/ (20:00/016 םוטנריי ןקירוועדער-שילגנע ןיא

 טָאװ 106 ,45000068ח ןעוועג ןיא עקירעמַא ןיא ןימ םעד ןופ טפירש';כָאוװ

 ,470601080 1518611/6 רער ןוא ,1841 קרָאיינ ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא

 טפירשטייצ עשידיא-שילגנע עטסטלע יד גָאט ןקיטנייה ייב ,יטַאניסניס ןופ

 טמוק ריא ךָאנ ,(**1849 טניז תוקספה ןָא סױרַא זיא יז ,עקירעמַא ןיא
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 רעד ,1879 ןיא טעדנירגעג - ,47060108מ 11ס0שס60 רעקרָאידוינ רעד
 רעיפלעדַאליפ רעד ,1884 ןיא (,210800 לע 6

 ע , ׂן : 6115 ?(06 רעסיאול .טס רעד ,1887 ןיא 6001

 רעד ,1891 ןיא ַאנַאקיש ןופ 6/סז0 484000816 -ער ,1888 ןיא
 16101פ0 61 רעסנעלרָא-וינ ןוא 1600156  (ט00 4 רערָאמיטלַאב

 }160158 2060:600  רעדנַאלוװילק רעד ןוא ,1898 ןיא 2046 0717

 ןטידי ןרַאפ ץנערעפנָאק רעד ףיוא ןטלַאהעג טַארעּפער 8 ופ (*

 לירּפַא 3 ,טרָאי יג ,ןײטרַאפ רעביײרש:ץרפ ןופ גנוטעברַאֿפ רעד ףיוא ,טרָאװ

931. 

 .סירק רָאי רָאּפ ַא טימ טײקמערַא טולב ןופ ןעגנַאגעגסױא (ס5



 שידיי עירעּפמיא יו

 זעג ןענעז ןעגנוטייצ רעקילדנעצ זַא ,ךיז טייטשרַאפ ,1889 ןיא
 ָאד .רָאי ןזיב ןליפַא ןעיצרעד טנַאקעג טשינ ןבָאה סָאװ ,ןרָאװעג טעדנירג

 ןשיוװצ ןרָאי יד ןיא .ןבילברַאפ ןענעז סאו ,עכלעזַא ןגעוו רָאנ ךיז טדער

 ןייגסױרַא ןביוהעגנָא ןבָאה ,רָאי 9 ןופ ךשמ ַא ןיא ,ח"ד ,1900 ןוא 1

 ,ןלַאנרושז עשילננע-שידיא עיינ 78 יו דעקיצניװ טינ

 סלוּפמיא רעד זַא ,ןטפירשטייצ יד ןופ גנַאנ םעד ןיא ןקרעמַאנ רימ

 טציא ךָאנ וליפא .קרָאי-װנ ןופ יו רעכיג ברעמ-לטימ ןופ ןעמוקעג זיא

 עשידיי רַאֿפ תעב .ןטפירשטייצ עשדיא-שילננע ןיא םערָא קרָאידוינ זיא

 רָאנ ןזייוונא ןעמ ןָאק ,רעטנעצ רעצנאג רעד קרָאידװנ זיא ןעגנוטייצ

 ,ןטפירשטַאנָאמ עכעלטע ןוא ןטפירשנכַאו עשידיא-שילגנע רָאַּפ ַא ףיוא

 סָאװ ,ןופרעד ךיז טסענ הביס יד (""".סיױרַא .ָאד ןעייג סָאװ

 עלַאקידַאר יד ןבענעג טָאה גנוטייצ -עשידיי רעד וצ סיוטש רעד

 ךרוד ןרָאװעג ןפַאשעג ןיא עסערּפ עשידיאישילגנע יד תעבכ ,גנוגעווַאב

 יטַאניסניס ןיא ןוא ָאנַאקיש ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיא עשטייד יד

 ןריפרעבירַא סנטשרע לָאז סָאװ ,טַאלב-עדניימעג א טפרַאדעג ןבָאה ןוא

 סנטייוצ ,עקירעמַא ןייק דנַאלשטייד ןופ טקנוּפדנַאטש-?ארשי-תמכח םעד

 -;פמעט יד ןעלניּפשּפָא סנטירד ןוא ,םוטנדיא-םרָאּפער סָאד ןרידנַאגַאּפָארּפ

 ,ןדיא עטרילימיסַא-ךינ יד ןופ ןטייקיטעט ערעדנַא ןוא

 רָאי 90 רַאפ ןופ ןטפירשטייצ ענעי ןבָאה םיגּפ ןשיטסילַאנרושז ןייק

 -סיורַא יד ןוא חיר ןשינָאלַָאעט ַא טַאהעג ןבָאה ןעלקיטרַא יד .טַאהעג טינ

 יד ןופ העּפשה יד .םינבר ןעוועג ?ייטנטסרעמ ןענייז דעביידש ןוא רעכענ

 רעדנוזַאב ,טלָאמעד קידּפעעזנָא רעייז ןעוועג זיא רעריפ עשידיא-שטייד

 -יריא-שילגנע ערעטלע יד .לַאנרושז סרענייג טיול טעוועריקעג ךיז ןעמ טָאה

 יןייא יד .תופסוה עשטייד טריפעגנייא טָאהעג וליפא ןבָאה ןלַאנרושז עש

 זיא םוהת ַא .טריטסיסקע טינ ײז רַאפ טָאה עסַאמ-רעטעכרַא עטרעדנַאװעג

 .סעסערּפ עשידיא ייווצ יד ןשיווצ ןנעלעג

 "טייצ עשילננע ערעטלע יד טיפ ליפוצ ןעמענדאפ טינ ךיז דיִמָאַל

 ןטסקיצנַאװצ םוצ ןטערטוצ עקַאט ןוא ןדיא רענַאקירעמַא יד ייב ןטפירש

 ןוא ןסקַאװעצ שּפיה ךיז טָאה עסערּפ עשידיא-שילננע יד ןעוו ,טרעדנוהרָאי

 -?כל ןיא ,גנוטכיר ןיא טינ ביוא ,ךעלעדניוו עזעיגילער יד ןופ סיױרַא זיא

 ןופ ץנעדנעט א ןיוש רימ ןעניפעג ָאד טָא .טלַאהניא םעד עגונב תוחּפה

 רימ ןזומ ָאד ?סיינ ַא רַאפ סָאװ רעבָא ,סיינ ןיא רקיע רעד .,םזילַאנרושז

 ,םוילַאנרושז ןשידיא-שילננע ןופ טייז עשיגָאלָאיצַאס יד דוציקב ןעלדנַאהַאב

 אי =

 .ןטפירשטַצנָאמ רַאּפ לעיצעּפס רעסעב טציא זיא עגַאל יד ((5



 קַאב ָאר .א .א

 טנורגרעטניה רעשיגָאלַאיצַאס

 ענעמוקעגפיוא יד ייב עיציבמַא ןַא יצ ?יפעג א ןַארַאפ סע יװ טקנוּפ

 ןיא ,לבעמ ןוא תוריד ענייש ,השבלה ןיא ערעדנַא יד ענייא ןגָאיוצרעביא

 ךרוד םַאטש ןריפ וצ רעגַאב רעד ןַארַאּפ זיא ױזַא ,ץנַאלג-ליבָאמַאטױא

 ,הוצמ-רב ַא טעװַארּפ סע רע ,דניק ַא הנותח טכַאמ סע רעוו ;ךעלהחמש

 יד ןעמ טריפ לָאמַא ,תירב ַא יצ רכז|ב א ,הנותח ענעדלָאנ ַא ,םיאנת

 ףיוגוצ ךיז טמוק ןעמ רעדָא לַאב ַא ךרוד טּפַאשלעזעג ןיא סורַא רעטכָאט

 עכט יד ,ןינע-הקדצ ַא תבוטל "יײטרַאּפ-טסיײװ, א ףיוא יצ ,ייט לזעלג א ףיוא

 -נוריסַאּפ עכעלטפַאשלעזעג יו ןבירשרַאפ ןוא טנכיײצרַאֿפ ןרעוו ךעלהחמש

 רעד טָאה ןעגנוטייצ עשידיי יד ןיא .םיטרּפה לכ טימ 45 ןעג

 ןפערט רעמָאט .ןעניז רעדנַא ןַא רָאג "סיינ עבעלטּפַאשלעזעג , קורדסיוא

 1260500815 ןסיינ עבעלנעזרעּפ גונעג ןַארַאפ ןענייז ,תוחמש גונענ טינ ךיז

 סָאװ ןשטנעמ ,קעװַא ןרָאפ סָאװ רעדָא ןרָאפ וצ ןעמוק סָאװ טסענ ןופ

 ןוא ןוענעג ןרעװ סָאװ עקנַארק ,הריד רעיינ ַא ןיא רעביא ךיז ןביילק

 טרעוװ סָאװ ,טייקיניילק ןייק ָאטינ זיא סע .ןסיינ עכלעזַא ךָאנ דעטרעדנוה

 ןםיינ יד טָא ןענעז גנַאלנרָאי ןוא ;טייקכעלטנפע רעד רַאפ טריפעגסיורַא טינ

 ןקיטנייה ייב וליפַא .גנוטייצ רעד רעטניה ענישזנורּפס-געװַאב יד ןעוועג

 עקירלטעטשניילק יד ןופ רקיע רעד ץלַא ךָאנ סיינ ןימ רעד טָא זיא גָאט

 ןילַא ,טנָאמרעד ןרעוו סע ןשטנעמ רעמ סָאװ זַא ,ךיז טייטשרַאפ ,ךעלטעלב

 -ייצ רעשילגנע-רענַאקירעמַא יד יװ טקנוּפ ןוא ,גנוטייצ יד ןפיוק ןלעוו רעמ

 ױזַא ,ןטײז-טרַאּפס יד ייב לכ-םדוק טנֿפעעגפיוא סנטסרעמ ןרעװ ןעגנוט

 ,,5061815 יד וצ לכ"םדוק רענעייל רעשידיאישילגנע רעד ךיז טּפַאכ

 יב ןיא טרָאװ עטקורדעג סָאד יצ ,טינ סייוו ךיא + 3 ןוא

 זיא גנוטייצ ןיא ןעמָאנ רעטקורדעג רעייז רעבָא ,רעייט סרענעייפ עכלעזַא

 ןגעװ סעּפע סיוא ןעמ טניפענ םעד ץוח .ינחור גנוע רעתמא ןַא ייז רַאֿפ

 ,עטנַאקַאב ןוא טניירפ

 ןסקַאװעגסױרַא ןענייז ?טעלב-ךרבשיימ ןקידהליחתכל םעד טָא ןופ

 יַאב ַא טָאה יז םגה סָאװ ,טפירש-עדניימעג יד (1 ;ןֿלַאנרושז יילרעייווצ

 ןוא ,עדניימעג רעד ןופ טייקיטייזליפ יד ּפָא יז טלניּפש ,גנוטכיר עטמיטש

 עסיוועג ףיוא רָאנ ןבעגעגּפָא זיא סָאװ ,ןַאגרָא רעדָא לַאנרושז-הרבח רעד (2

 לַאירעטַאמ ןסילשסיוא ןוא ,שיאיײטרַאּפ ןייז רעבירעד זומ ןוא ןסערעטניא

 סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא רעדָא ײטרַאּפ רעד טימ ןָא טינ טקעריד ךיז רעהעג סָאװ

 ןופ ןלַאנרושז עטריטקַאדער-טסעבכ יד ןשיװצ ,לַאנרושז רעד זיא ןַאנרָא ריא

 176 4380 1160101ע, 76 16:015/ ךיז ןעניפעג ןימ ןטשרע םעד

 ןטאמסזמסמ!, 8160 .פ//ס/סזמ 100זע5, 146 1700 6 ןענייז ןוא

 17ס 8.2 1078082106. תעב -.,טינש ןרעדנַא םעד ןופ ןלַאנרושז
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 שידיי עירעפמיא יד

 .הרבח יד ןסקַאװעגרעבירַא ןזיא סָאװ ,ןַאגרָא ןַא ןַאפ ןענעכער ןעמ ןָאק

 .רעטקַארַאכ םעניימעגלַא ןַא ןופ ןעלקיטרא טקורד ןוא ןסערעטניא

 ןסיורג ןופ טינ ןיא עסערּפ רעשידיא-שילגנע רעד ןופ סקווװ רעד

 ירַאפ יד ןיא ןטפירשנכָאװ 80 ַא ןענופעג ךיז ןבָאה 1900 םורַא .םענרַאפ

 רֶאי 10 טימ טלייצעג ךיז ןבָאה ליפ ױזַא רעפעגמוא ,ןטַאטש עטקינייא

 ןואשרוח 70 ןוא ןטפירשנכָאװ 284 ןיוש רימ ןבָאה 1920 ןיא .רעטעּפש

 ןעייג טנייה .תורבח ןופ ןענַאגרָא ייז ןופ עטסרעמ יד ,ןטפירש-טייצ ערעדנַא

 םצעב זיא סָאװ) ?ַאטײ, רעד ןופ ןיטעלוב ןכעלנעט םעד ץוח ַא ,סױרַא

 ,ןטפירש-שרוח 10 ,ןטפירשנכָאװ 48 (גנוטייצ ַא יו עיצוטיטסניא ןַא רעכיג

 ;(= רעכיבלמַאז עכעלרעי 2 ןוא ןטפירשרָאי-לטרעפ יירד ,עקישרוח-ייווצ 9
 ה"ד ,ןעגנוטייצ עקיכַארּפש-ייװצ 8 ןענעכערוצ ךָאנ ןעמ ףרַאד םעד ץוח

 רעייז ןוא ןדיי עטרילימיסַא ןופ לָאצ רעד קילדעוװ .שידיי ןוא שילגנע

 ןטכיר ךיז טנעמענ ןעמ טלָאװ ,עקידנרער-שידיי יד יבנל בצמ ןלעיצנַאניפ

 םוכס ןופ טדערעגּפָא ןיוש ,ןעגנוטייצ עשידיא-שילגנע רעמ ךס ַא ףיוא

 .טלַאחניא םעד ןוא לָאירעטַאמ

 ןכו ת

 יוזַא יו ,רקיע רעד ךעלריטַאנ זיא ןלַאנרושז עקיזָאד יד ןופ ןכות רעד
 ?כ'םדוק ?רעשיריי רעד טימ עסערּפ עשילננע-שידיא יד ךיז טכיילנרַאפ

 רעטנוא ,רָאטקַאדער ןָא ךס ַא ךיז טדנעוו סע זַא ,ןרעוו טגנָאזעג ָאד זומ
 150/:16 16 רעקרָאידינ יד זיא ,?שמל ,ןייטשנרעב ןַאמרעה
 ם'08: 844 רעד (** ,גנוטייצ עשידיא-שילגנע עטסעב יד ןעוועג
 ןעוועג ךיוא זיא ןעגָאב סירָאב םענעברָאטשרַאפ םעד רעטנוא 6
 םישזער םעיינ ןטימ ,לַאנרושז רעטריטקַאדער טונ ןוא רעטנַאסערעטניא ןַא
 רעדָא רענעייל יד וצ ןסַאּפוצוצ ךיז רעדָא טכוז עמ .הדירי יד ןעמוקעג זיא
 ,תואצוה ןרָאּפשניײא

 ןבֹוז ,ערעטסנרע יד וליפא ,עסערּפ רעקיזָאד רעד ןופ סרענעייל יד
 עשידיא יד ןבָאח ייז יבַא ,ןינע ןֵא ןטכַארטוצכרוד רעדָא ןדליב וצ ךיז טינ
 רעד ךרוד טלעטשענוצ טרעװו סיינ יד .תחא לגר לע טלעוו רעד ןופ סיינ

 -רַאפ יד ןופ טגרָאזַאב טרעוו סיינ עלַאקָאל ,רוטנעגַא-ןפַארגעלעט רעשידיא

 ריא ךיז טָאה עיצַאזינַאנרָא רעדעי ,הרבח רעדעי .,ןטפַאשרעּפרעק ענעדייש
 -יטשּמִא טינ ךיז לָאז סע וװ ,לטעלב ןייק ָאטינ טעמכ זיא סע ןוא ,קירכור
 ןעננוטייצ עשידיא יד .עדניימעג רעד ןופ ןבעל ןעלטפַאשלעזעג סָאד ןעל

 -עמַאָק רעדעי ןופ לפָאמ טעמכ לָאצ יד זיא ,1957 ןיא ,טנַײה (* ===
 : ,עירָאג

 .ןעגנַאגעגרעטנוא גנַאל ןיוש (6+
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 ק ַא ב ָא 7 .8 .א

 גנוטייצ יד .טרּפ םעד ןיא סעטרבח ערעייז ןָאטכָאנ ןביוהעגנָא טשרע ןבָאה

 ,עדניימעג יד ןקיטסעפרַאפ וצ ףיוא טנעמורטסניא ןַא ךָאנײוזַא טרעוו

 ץַאלּפ ןטנענימָארּפ ַא ןעניפעגנ ,תועדומ ,ןעגנודנעוו ,ןטכירַאב ,ןפורפיוא

 רעדָא טָאטש ַא ןופ ןטנגעג עקימורַא יד וליפַא ,רעמ ךָאנ ,גנוטייצ רעד ןיא

 זעידי עקיטכיר ַא ןעמוקַאב ליו עמ ביוא ןוא ;ןטָארטרַאפ ןענייז ל?טעטש

 יערּפ רעשידיא-שילננע רער ןיא ןקוקנײרַא ןעמ זומ חביבס רעסיוועג ַא ןופ

 עגונ זיא סָאװ ,ןסָאלשעגסיוא טשינ ןטרָאד זיא סאנ עשידיי יד וליפא .עס

 'טסעו, ןוא "דיַאסיטסיא , רעד ןשיוװצ הציחמ יד זיא לָאמַא ,ןטכירַאב

 ,עקילעפוצ ַא רָאנ טיײקטרעדנוזענּפָא יד זיא טנייה ,סיורג רעייז ןעוועג "דנע

 ,עשירַארעטיל יד ןיא עסערּפ רעשילגנע רעזדנוא טימ הרצ-טּפיוה יד

 ענעי ןופ סרענעייל יד יו ױזַא .טייז עלערוטלוק יד ,טגָאזעג רעסעב רעדָא

 ןעעז ,טסייג ןיא ?ערוטלוק טינ רעבָא ,טעדליבעג רשפא ןענייז ןטפירשטייצ
 .ןעײדרַאפ םוצ רעווש וצ ייז רַאפ זיא סָאװ ,ףָאטש-ןעייל ןדיימוצסיוא ייז

 ,ולַאנרושז עשילננע ןייר ןופ הקיני ריא טּפעש טעטירָאנימ עלערוטלוק יד

 -עטניא רעטרימָאלּפיד רעד וליפא רעדָא טנַאקירבַאפ ,רהוס רעשידיי רעד

 רעד ךיוא םיא טלעפ סע ןוא ,ןענרעל יוװ רעכיג ןריזומַא ךיז ליוו טנעגיל

 ןעקנופ ,ןציּפש ,ןציוו ,ןטָאדקענַא טימ ןזייּפש םיא ןעמ זומ .קילב רעשיטירק

 רעד יצ ,סיוא טינ םיא טכַאמ סע יװ ױזַא .ןעגנוניימ טָאלנ ןוא תומכח

 סע ןוא טינ רעדָא רעירפ טקורדעג ןעוועג ןיוש זיא ףָאטש-ןעייל רעקיזָאד

 ָאטיִנ ןיא ,ןרעדנַא ןַא ןופ רעביא טקורד לַאנרושז ןייז ביוא ,טינ םיא טרַא

 ףיוא קוק ַא טוט ןעמ ןעוו .ןעלסיטרַא עלעניגירַא רַאּפ שינעפרעדַאב ןייק

 ,טיִארטיד ,גרובסטיּפ ןיא לַאנרושז ַא ףיוא ,ָאקסיצנַארפ-ןַאס ןיא לַאנרושז ַא

 ,לַאנרושז ןבלעז םעד טעז ןעמ זַא ,ןעניימ ןעמ ןָאק ,סנעדיווָארּפ ,סיאול ,טס
 רעד ןופ טקישעגסױרַא ה"ד ,טריטַאקידניס עלַא טעמכ ןענעז ןעלקיטרַא יד

 ןענייז רחוסל רבוע ןענייז סָאװ "סרושטיפ , עקיצנייא יד ןוא ,קירבַאפ רעבלעז

 -סינמולָאק , עשילגנע-שיריא ,"סמולָאק, ז"עלב טפור עמ סָאװ תומכח יד

 ףעלטנייועג .ץוט רעצנַאג ַא רשפא רעדָא 10 ַא טציא ןַארַאפ ןענייז "ןט

 ןדנעטשמוא עיינ וצ טסַאּפעגוצ ןציוו עטלַא ,ןטייקכַאלפ תומכח יד ןענייז

 לָאמַא ליו עמ עכלעוו יד ,ןשטנעמ עטנענימָארּפ וצ טעּפעשטעגוצ רעדָא
 טעבנג לָאמטּפָא .ייז טימ ןענעכערוצּפָא ךיז ידכ ,טרעקראפ רעדָא ,ןענעפנחוצ
 ,תורצוי יד טייברַאפ עמ רָאנ ,"ןטסינמולָאס , עשילגנע יד ןופ טושּפ ןעמ

 ןקיבלעז םעד ןָא ןעמ טדנעוו ,ןיקסוװערעדַאּפ ןגעוו טסעומשעג טרעוו ?שמל

 טעוועליצעג רָאג זיא םעד ןופ ץיּפש רעד שטָאכ ,ןרעלזיירק ףיוא טָאדקענַא

 .ענַאיּפ א ףיוא

 ןיוש ןעמ ןָאק טציא ןוא ,טריטאקידניפ ןענייז סעיזנעצער-ךוב וליפַא

 ןיא ןייז גהונ ךיז ןעמ טגעלפ לָאמַא .ןעלקיטרַא-טייל עקיטרַאפ ןגירק ךיוא

 ןֿפַארגַארַאּפ עכעלטע ןענעבנגוצסיורא ,טושּפ ץנַאג ,ךעלטעלב ערענעלק יד

 טָאה סָאד ןוא ,ןלעפעג רָאטקַאדער םעד זיא סָאװ ץעגרע ?קיטרַא ןַא ןופ
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 קץ ַא ב ָאר .א .א

 ,טייקנטלעז ןייק טינ ךיוא ךָאנ סָאד זיא טנייה .סרָאטקַאדער ןרַאפ ןטכאגעג

 .המדקה ומכ ,םיקוסּפ רַאַּפ ַא וצ טסַאּפ עמ ,טינ רעמ

 טקישעגוצ ןענייז ייז לייו רָאנ ןעלקיטרַא ןעמ טקורד טּפָא ץנַאנ

 ןַא רַאפ סעמַאלקער עטושּפ ןענייז ןעלקיטרַא יד םגה ,טסיזמוא ןרָאװעג

 .טפעשעג ַא טַאלג רעדָא ,ןשטנעמ ןשלהק ַא רעדָא ריבג םענעמוקעגפיוא

 .ןלַאנרושז 20 ערעפסָאװ ַא ןוא טקורדעגרעביא ךָאנרעד טרעוװ לקיטרַא סָאד

 א םיוא ןעמ טליפ ,ייליבוי א רעדָא ,?שמל הנשה-שאר ,בוט-םוי ַא טמוק

 ,עטמַאַאב עשיטילַאּפ ןופ "סעשזדעסעמ , ןוא תומכסה טימ לַאנרושז ןבלַאה

 סָאװ רעדָא ,ןרַאטערקעפ ערעייז ןופ לָאמעלַא טעמכ ןבירשעגנָא ןרעוו סָאװ

 "טסייג עכעלטסירק .םערָאּפ רעּפיטַאערעטס ַא טיול ןבירשעגרעביא ןרעוו

 םנה ,עסערּפ רעשידיאישילגנע רעד ןיא טרָאװ סָאד לָאמטּפָא ןבָאה עכעל

 יל-ןדיא יד .טכַארבענסױרַא טשינ ןטרָאד טרעוו קנַאדעג רעייג ןייא ןייק

 יד ןוא ,רָאי ץנַאנ ַא ןופ ןינע ןַא עסערּפ רעטרילימיסַא רעד ןיא זיא שינעב

 יד ןיא ןָאןביױא םעד ןעמענרַאפ ןטסירק ןוא ןדיא ןשיוװצ ןעגנויצַאב

 "טייצ רעדעי ןיא זיא ,טנעמעלע ןגנוי םעד ןעיצוצוצ ידכ ,ןעגנוטײצ-לּפמעט

 ,םיינ ןבענעג טרעװו טנעדוטס ןרַאפ ןוא ,טייז-רעדניק ַא ןַארַאפ טפירש

 .טרָאּפס ןגעוו ,?קיטרַא ןַא ךיוא לָאמַא

 ?טפירשנכָאװ רעשידיאישילננע ןַא ןופ רעמונ ַא סיוא טעז ױזַא יו

 ,טגָאזעג יו . ,4061080 1160:60 ןופ רעמונ רעשירפ ַא טגיל רימ רַאפ

 "ול .םוטנדיא רענַאקירעמַא ןיא עטסעב סָאד רָאפ טפירשטייצ יד טלעטש

 ןטרָאד ךיז טעז תורקפה ןייק ,טריטקַאדער טוג גנוטייצ יד טרעוו שירַארעט

 רעביא קילברעביא ןַא (1 :רעכלעו טָא זיא םינינעה ןכות רעד .ןָא טינ

 רצֹע ןייק ךיז ןענָאק סָאװ ןרעטלע (2 ,(ןעלקיטרַא-טייל עצרוק) ךָאו רעד

 יָאְָאק רַאפ ןייא טהנעט ןייטשנייא (8 ,ּפמעק-רעמוז םעד עגונב ןבעג טינ

 (פ ,ּפמעק-רעמוז ןופ עמַארַאנַאּפ ַא (4 ,רעבַארַא ןוא ןדיא ןשיווצ עיצַארעּפ

 .ןשטנעמ (? ,ןטרָאד ןוא ָאד ןעגנוריסַאּפ (6 ,סּפמעק עגונב ןטרַאדנַאטס עיינ

 סעיזנעצער (9 ,(רעדניק רַאפ) טייז-רנה-תקלדה (8 ,ייז ופ טדער ןעמ סָאװ

 -עג (11 ,ןכירטש רעקרָאי-ינ (10 ,(ןפַארגַארַאּפ עכעלטע יװ רעמ טינ)

 רעד זיא רשפא .ןעיורפ עשידיי ןופ טַאר רעלַאנָאיצַאנ (192 ,סיינ-טפַאשלעז

 ?'װס 166915/ רעמונ ןקילעפוצ ַא ןעמענ רימ ןלעװ ,קיבעגסָאמ טינ רעמונ

 ךיז קירוצ רָאי עכעלטע טימ טָאה סָאװ ,טפירשטייצ יד 06

 ירוק עכעלטע רימ ןבָאה ָאד ,דלעפ םעד ףיוא רעטסעב רעד רַאפ טנכערעג

 רָאיטקַא םעד ןגעוו תונורכז ,גנופייצרעד-םירוּפ ַא ,"סלעירָאטידע , עקניצ

 ייוצ ךָאנרעד ,רעערבעה עטלַא יד ייב ץנַאט ןגעוו לקיטרַא ןַא ,ןַאמ סיאול

 ןטייז ייוצ ,טלעוו רעד ןופ סיינ ,ןעגנוריסַאּפ ןוא ןשטנעמ ןגעוו םידומע

 ךעלהחמש ,טסַאג וצ ןעוועג ,ןרָאפעג ,ןעמוקעג) סיינ עכעלנעזרעּפ טימ

 ןגעװ ,םינינע-טרָאּפס ,גנולײטּפָא-רעדניק ,ןטכירַאב ןוא תועדומ (וװ"זַאַא

 - ,ןלַאפיטיוט ,העדומ-טסנוק ,רוציקב ןסיינ ךָאנ ,רעטַאעט

 הי 2418 ---



 .שטידיי עירעּפמיא ירד

 3רפב ,?קיטרַא ןטנַאסערעטניא ןַא רעייז ןעמ טפערט ןעוו-טינ-ןעוו

 אלמ רעמונ ַא ןיא סעבַאגסיוא-בוט-םוי עלעיצעּפס רעדָאדיליבוי יד ןיא

 -נָאניפ זַא םינּפה ,רענעטלעז ץלַא ןרעוו ןרעמונ עלעיצעּפס יד רעבָא .שודגו

 .טינ ךיז טניול ?לעיצ

 עשיריא-שילגנע יד ןשיווצ ךיילגרַאפ ןייק ןכַאמ וצ קיטיינ טינ זיא סע

 לאז טייצ יד ביוא זַא ,טרָאפ רעבָא ךיז טגערפ סע .ןעגנוטייצ עשיריי ןוא

 רַאפ סָאװ ָאט ,ןייגרעטנוא לָאז גנוטייצ עשידיי יד ןעוו ,ןעמוק םולשו סח
 רעשילגנע-שידיא רעד ןיא טַאהענ רוטלוק עשידיי יד טלָאװ שרוי ןימ ַא

 ,ןטסילעווָאנ ,ןטעָאּפ רוד ַא ןגוצרעד טָאה עסערּפ עשידיי יד ? עסערּפ
 ישילגנע יד טָאה ןטנַאלַאט עקירוועעזנָא םוש ןייק ,ןטסיאייסע ,רעקיטירק

 ןביירש סָאװ טנַאלַאט טימ ןשטנעמ .,טכַארבעגסױרַא טינ עסערּפ עשידיא

 עירָאטירעט יד רַאּפרעד רעביא ןזָאל ןוא דלעפ רעטיירב ַא ןבָאה שילגנע ןיא

 -עזדנוא ןופ ןלייז יד ןייז סָאד ןלעװ ייז ביוא ."ןטסינמולָאק , יד רַאֿפ

 .ןייז םחרמ רעטשרעבייא רעד ךיז געמ טלָאמעד ,רוטלוק

 ןבָאה לָאז סמַאהַארבַא לעַארזיא רעטנרעלעג רענעברָאטשרַאֿפ רעד

 ,לארשי ?כ רַאפ ךַאז עטונ ַא ןעוועג טלָאװ סע זַא ,טקירדענסיוא ךיז לָאמַא

 -רַאפ ,רָאי ץנאג א ףיוא ּפִא ךיז ןלעטש ןעגנוטייצ עשידיא-שילגנע עלַא ןעוו

 רעד ןיא ,םירָאװ ,הצלה ךרדכב ןרָאװעג טגָאזעג ןיא סָאד זַא ךיז טייטש

 טלָאװ ןטַאש ,לַאפ ַאזַא ןיא ןריווועגנָא ךס ַא ןבעל עשידיא סָאד טלָאװ ,ןתמא

 יִנָאק רעדָא ןעננולשרַאפ ןרעוו ןעננוטייצ עכעלטע ןעוו ,טַאשעג טינ רעבָא

 טרעוו גנוטייצ א ןעוו ,רעבָא זיא קילנמוא םוצ .ערעדנַא טימ טרידילַאס

 ןָאק סָאװ ערעגרע יד טינ ,ערעסעב יד ךעלטנייוועג סע זיא ,ןעננולשעגנייא

 .ןבעלטינשברוד םעד ןופ סעיציבמַא עכעלטפַאשלעזעג יד וצ ןסַאּפוצ רעמ ךיז

 .ןדיא רענַאקירעמַא

 .ךעלדנעטשרַאפ ןיא ,ףָאטש רערעסעב ןייק ָאטינ ןיא סע סָאװרַאפ

 ןענייז סָאװ רעבעגסיורַא יד ,סנטייווצ ;טינ סע ןפרַאד רענעייל יד ,סנטשרע
 -ָארּפ יד .רעביירש ןלָאצ ןופ טינ ןטלַאה ןרָאטקַאדער יד ךיוא בור סָאד

 .ןטַאקידניס יד רעלָאט רֶאַּפ יד ץוחא ,טינ ןיטולחל טְלָאצ עסערּפ עלעיצניוו

 ןַא רעלָאט 15 ןוא ןעצ וצ ןלָאצ ןטפירשנכָאװ רעקרָאידוינ יד וליפַא רעבָא

 רעלָאט 9 ןטָאבעגנָא טָאה ןעמ זַא ,ךיוא טריסַאּפ ןיוש טָאה סע ,?קיטרַא

 -טַאנָאמ רָאּפ יד ;ךס ַא ןיוש זיא רעלָאט 15 .,לקיטרַא ןטלעטשַאב ַא רַאפ
 יד תמחמ ,ןיזַאנַאמ-תירב-ינב רעד לשמל ,רעסעב ןלָאצ ןטפירשטיוצ עכעל

 ןיפ טְלָאצ יז ;סיורג ױזַא זיא ןדרָא-תירב-ינב םעד ןופ טפַאשרעדילגטימ

 ַא ןיא סָאװ ,לַאנרושז-הרונמ רעד .?קיטרַא ןַא רַאפ רעלָאט 40 זיב 5
 טיֹול ןוא ןעמָאנ ןטיול ןזיירּפ ענעדיישרַאפ טלָאצ ,?אנרושז רעשירַארעטיל

 ןנמד איסא :טייטש דומלת ןיא יוװ זיא'ס ,ךיז טייטשראפ .,ךיז טזָאל סע יװ

 :טשטייטרַאֿפ רשפא סע טלָאװ רעקיכלימ רעד היבוט יוװ רעדָא (*איוש ןגמ

 .םניח טרעװ זיא ,םניחב טלײה סָאװ רָאטקָאד ַא (*



 ק אב ַא ר .א .א

 ןשיווצ ןַארַאפ עקַאט ןענייז'ס ,תמא ,"ייז ןבָאה םינפ ַאזַא ,ןסע םיתמ יד יוװ

 ןשיװצ יװ רעמ ךס ַא ןביירש ןענעק סָאװ ןשטנעמ ןדיא עטרילימיסַא יד

 ,רעביירש רעלענָאיסעּפָארּפ ַא זיא רעביירש רעדעי זו ,עקידנדערישידיי יד

 ןליפסיוא טינ רעבָא ןעמ ןָאק ןעלקיטרַא עקילעפוצ טימ .ןייז סע זומ ןוא

 .גנֹוטייצ עמונ ַא

 לייװ זַא ,ןעניימ טנָאקעג טלָאװ עמ :אישק ַא ךיז טגערפ ָאד

 ןיא טוג ןענייז סָאװ ןדיא רַאפ ןבעגעגסיױרַא ןרעוו ןטפירשטייצ עקיזָאד יד

 ה"צ יד רעבָא זיא .רעביירש רַאפ טלענ ןעניפעג טפרַאדעג ךיז טלָאװ ,דמעמ

 ,תואצוה ענעּפרָאװעגסױרַא רַאפ ןרַארָאנָאה ןטלַאה סרעבעגסיױרַא יד סָאװ

 םיינ עכעלנעזרעּפ עלַאקָאל טיט גנוטייצ ַא ןליפסיוא ןָאק עמ זַא ךָאנ טרפב

 ךיז ןלָאצַאב ןטפירשטייצ עקיזָאד יד ןופ לייט .ןעלקיטרַא-טַאקידניס ןוא

 יד זיא ןָאטסָאב ןוא גרובסטיּפ ,טיִארטיד ןיא .סרעבעגסיױרַא יד רַאפ טוג

 ןרעהעג טעטש עכעלטע ןיא .חילצמ סרעדנוזַאב עסערּפ עשידיא-שילננע

 ,רעקיבלעז רעד זיא םינּפ רעד ,רעבעגסיױרַא ןבלעז םעד וצ ןטפירשטייצ יד

 ןעניז ןיא ןבָאה ןעמ זומ סָאד טָא .שרעדנַא זיא סיינ עלַאקַאֿל יד טינ רעמ

 .עסערּפ רעשידיא-שילגנע רעד ןופ גנולדנַאהַאב רעשיטסיטַאטס רעד ייב

 אמתסמ ןענייז סױרַא טציא ןעיינ סָאװ ןטפירשנכָאװ 80 ערעסָאװ יד ןופ

 .סעבַאגסיוא עקידנעטשבגעז קיסיירד ןוא עכעלטע ַא יו רעמ טינ

 ןטייז לָאצ ןוא טַאמרָאפ

 ךיז לָאמ עלַא טינ וליפא ןעמ ןָאק טַאמרָאפ ןוא ןטייז לָאצ רעד ןופ

 "ערעטניא רעבָא ,טפירשטייצ ַא ןופ .טייקיטכיוו רעד ןופ ףירנַאב ַא ןפַאש

 -ַאטיטנַאװק יד ,טגָאזעג רעסעב ,רשפא רעדָא ,ץנעדנעט יד ָאד זיא טנַאס

 ,סיירגירוזחמ ,ןטייז 24 זיא טַאמרָאּפ רעכעלטנייוועג רעד .ץענערג עוויט

 ןיא סױרַא ןעייג ןטפירשיטַאנָאמ יד .ןטיײז-לװָאט 4 יד טנכערעגניירַא ןיוש

 סָאװ ,ןלַאנרושז יד ןופ .ןטייז רעמ ךס ַא ןיא רעבָא ,טַאמרָאפ ןרענעלק א

 )סוע188 (?:1/סז1ס0 "רעד ןרעוו טנָאמרעד ףרַאד ,תומכ ןיא סיוא ךיז ןענעכייצ

 רענַאטסָאב דעד ןוא ,ןטייז-רוזחמ-סיורג 40 טמענרַאפ סָאװ ,גרובסטיּפ ןופ

 28-22 ןיא קיטיירפ עֶלַא סיױרַא טייג סָאװ }61018/1 2640

 יד סױרַא ןעייג ייליבוי ַא רעדָא בוט-םוי ַא ןיא ,טַאמרָאפ-גנוטייצ ןטייז

 ,41001108/ 1160ו6:0 רעד ,ןרעמונ עטרעסערגרַאפ ןיא ןטפירשנכָאװ עטסעב

 שדוח עלַא ןקורד ןנעלפ 166050 1710606 ץעקידמושה-ויפע יד ןוא

 יכב ןוא ןטייז 100 זיב זייוונטייצ טכיירגרעד ןבָאה סָאװ ,ןרעמונ-פאנרושיז

 א"טיי סָאװ ,ןעלקיטרט עכעלטנכָאװ עטריטַאקידוימ עגײמ ןופ (+

 ןָאאריטיאשארק רעד טגעלפ עסערפ רעשידיײי:שילגגע רעד ןצ ןקישעצ טגעלפ

 סיורג יא .רעמ טשינג הפַארגַארטּפ 233 8 וװ טסשיו ןצ ןעמעגסיױרַא

 .עלעמסעס סָאד ןעוועג זיא

 == פדז --



 קַא ב ָא 7 .א .א

 :טּפיוה דעד זיא ןרעמונילַאנרושז יד ןופ .ןטייז 46 יו רעקיצניוװ םיִנ ןפוא
 טײטשַאב ןרעמונ עכלעזַא ןופ ףָאטש-טּפוה רעד .רעדליב יד "רושטיפ,

 ןעגנוביירשַאב ,טייל עטנענימָארּפ ןופ סעקיטסירעטקַארַאכ עשיפַארגָאיב ןופ

 רעלטסניק עטיידיא רעביא ןקילברעביא ןוא רעדנעל עטייוו ןיא ןדיא ןופ
 .ןטַארעטיל עשידיא עקיכַארּפשישרעדנַא ןוא

 עיצ ַאלוק רי צ

 .ריצ ַא טָאה ,טצאשעג ךיא טלָאװ ,עסערַּפ עשידיא-שילננע עצנַאנ יד

 ןיא ,רעקיצניו ךס ַא רעבָא סרענעייל ,טנזיוט 800 זיב 280 ןופ עיצַאלוק

 ןופ ,ףיוא טינ יז טנפע עמ ןוא ,טפירשטייצ יד ןײרַא טמוק רעזייק עלופ ַא

 ערעסָאװ א ןיזַאנַאמ-תירב-ינב רעד טָאה ןטנענָאבַא ןָאילימ ?טרעפ םעד

 ןדרַא ןטגייווצרַאפ קרַאטש ןקיזָאד םעד ןופ רעדילגטימ תמחמ ,טנזיוט 0

 -נענַאבַא טנויוט 60 יד ןופ .רָאי ַא טנעס 80 רַאפ טפירש-שדוח יד !עמוקַאב

 יר ןופ ןטּפשמ ןָאק ןעמ ביוא ,רענעייל טנזיוט 80 ןייק ָאטינ ןענייז ןט

 ןיא םעד ןופ טינ וליפַא סייו עמ ןוא ןָא טמוק לַאנרושז רעד ןעוו ,ןלַאֿפ

 ,20,000 םורַא ןֹופ עיצַאלוקריצ א טָאה ,10060008מ 1160:00 רער .זיוה
 1605 1'סזוװ רער ;10,000 ַא טַאהעג טָאה 160/50 1710006 ר
 1/660 ירד ,8,000 םורַא 2460018/0 }00108/ רעד ,8,000 ַא טנכער
 ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןֹופ ןַאנרָא רעד זיא סָאװ - 6

 ןעייגעצ ץניווָארּפ רעד ןיא .ןרַאלּפמעזקע 20,000 ַא ןיא טקישעצ טרעוו

 רעיפלעדַאליפ ,רעדנַאלװילק ,רערָאמיטלַאב ,ןטפירשטייצ עלַאקַאל יד ךיז

 ןיא ךעלטינשכרוד ןירַא ןעמוק ןעננוטייצ עשיריא-שילננע רענָאטסָאב ןוא

 ןבָאה סָאװ ,ךעלטעלב עניילק ןַארַאפ ןענייז ךיוא ,רעזייה טנזיוט 228 א

 ,יז ןריטסיזקע ןנעווטסעדנופ ,טרעדנוה עכעלטע רָאנ ןופ עיצַאלוקריצ ַא

 יָאדּפ רעד ףיוא הטילש עקיבלעז יד טינ ןבָאה ןטפירש רעקרָאידוינ יד

 זיא ,סנטשרע .ןעגנוטייצ-ןכָאװ ןליפַא רעדָא עכעלגעט עשידיי יד יוװ ץניוו

 -ניארַאפ קרַאטש יױזַא טשינ דיא רעלעיצניוװָארּפ רעקידנדער-שילגנע רעד

 !שיוװצ סיורג יױזַא טינ קוליח רעד ןיא ,סנטייווצ .םינינע-פלב ןיא טריסערעט

 .עסערּפ רעשדיא-שילגנע רעלעיצניווָארּפ רעד ןוא רעקרָאי-וינ רער

 ןָאילימ בלַאה ַא ןיא ןצַאש ןטפירשטייצ עקיזָאד יד לָאז עמ ןעוו וליפַא

 ןייט טינ ןילַא ךָאנ סע זיא ,אמזוג ַא ,ךיז טייטשרַאפ ,זיא סָאװ ,רענעייל

 לָאו עמ ןעוו .עסערּפ רעייז ןוא ןדיא עקידנדער-שילגנע יד רַאפ הלודג

 -עמַא ןיא ןטפירשטייצ עשידיי עלַא ןופ עיצַאלוקריצ יד ןענעכערפיונוצ

 דעד ןופ טייז רעד ףיֹוא טשער רעשּפיה ַא ןעוועג ץלַא ךָאנ טלָאװ עקיר

 ךכ א טָאה עקירעמַא ןיא ןיילַא עסערּפ-נָאט עשידיי יד .עסערּפ רעשידיי

 ןטפירשטייצ עשידיישילגנע רענַאקירעמַא עַלַא יו עיצַאלוקריצ ערעסערג

 -שרוח ןוא ןטפירשנכַאװ רעקילדנעצ יד ןענייז ווו טנייה ,ןעמונעגנעמַאזוצ

 זא ,ןעננירדסיורַא נעמ עמ ,רעמ ךָאנ ?ןטפירש-שדוח:בלַאה ןוא ןטפירש
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 שידיי עירעפמיא ירד

 סָאװ ,רעטנזיוט רעטרעדנוה ןַארַאפ ןענייז ןדיא עקידנדער-שילגנע יד ןופ

 עשידיא טימ ּפָא ךיז טיג סָאװ טפירש רעדָא גנוטייצ ןייק טינ ירמגל ןענעייל

 "סדניק ןוא רעדניק ערעייז זַא ,ןלעטשרָאפ ךיז רימ ןענָאק .ןסערעטניא

 ,ןעז ךיוא ןָאק'מ .טנַאה ןיא טפירש ַאזַא ןטלַאה טינ יאדוװַא ןלעוו רעדניק

 ,עסערּפ רעשידיי רעד ןיא הדירי ןופ ןמיס ןדעי ןָא ןָא ךיז טּפַאכ עמ םנה זַא

 ןעצ ַא טימ (*=,רעקידקפס ַא עסערּפ רעשידיי-שילגנע רעד ןופ סקווו רעד זיא

 רעקיטפערק ןוא רענעש ךס ַא ןעזעגסיוא עסערּפ עקיזָאד יד טָאה קירוצ רָאי

 םעוועדנופעגנייא ןענייז ןטפירשטייצ ערעטלע יד זַא ,זיא תמא ,טציא יװ

 עקירהשקשינ רעדעי םערָאװ ,גנַאנרעטנוא רַאפ ארומ ןייק טינ ןבָאה ןוא

 ןיא טינ ךָאד טייג ָאד רעבָא ,לטעלב ריא ןבָאה ןזומ ךָאד טעװ עדניימעג

 ,עסערַּפ רעד ןופ טייקבושח רעד ןיא רָאנ ,טייקטסעפ רעלעירעטַאמ רעד

 עמ זַא ,ןרעו טקרעמעגנָא בגא ןיוש זומ קיטסיטַאטס ייב קידנטלַאה

 יד ןופ עיצַאלוקריצ רעד ןשיווצ ךיילגרַאפ ןייק ןעיצ טינ ןפוא םושב ןָאק

 ,ןילַא ןטנענַאבַא ןלייצ לָאז עמ ןעוו וליפַא םירָאװ ;סעסערּפ עשידיא ייווצ

 םעד יבגל טנענָאבַא ןַא לָאמ 7 גנוטייצ-גָאט ַא ןופ טנענָאבַא ןא ךָאד זיא

 "שדוח םעד יבנל טנענָאבַא ןַא לָאמ 30 ןוא ,טפירשנכָאװ רעד ןופ טנענָאבַא

 ןענייז ןטנענַאבַא עלַא זַא ,ןעמעננָא ןיוש לָאז עמ ןעוו וליפַא ,טנענָאבַא

 -עשיריי ַא ןופ רעפיוק ַא סָאװ ,רעבָא זיא טקַאפ רעד .סרענעייל ןייז וצ הטונ

 "רעביא רָאנ ,גנוטייצ יד ןענעיילרעביא ןייֵלַא רָאנ טינ טעװ גנוטייצ-גָאט

 טפירש רעשידיאישילננע ןַא ןופ טנענָאבַא ןַא תעב ,טניירפ וצ סע ןבעג

 רעלָאט 4 רעדָא 8 יד טלָאצַאב טָאה רע סָאװ טימרעד אצוי לָאמטפָא זיא

 ,רָאי ַא

 ןעוו רָאנ ,ןייז טינ רייר ןייק ָאד ןָאק ןרעפיצ עקיטרעווכיילג ןייק ןופ

 לָאמ ןדעי רַאפ זַא ,ןגָאז ךיא טלָאװ ,ןצַאש ןיא ןזָאלנײרַא ךיז לָאז ןעמ

 עשידיי 10 טנעיילעג ןרעוו גנוטייצ עשידיא-שילגנע ןַא טנעייל דיא ַא סָאװ

 .ןעננוטייצ

 -נסקַאװ ןיא ךעלטעלב עשידיא-שילגנע וצ ןעמוק סע סָאװ ,סָאד טָא

 יד זַא ,טכַארטַאב ןיא טמענ ןעמ ןעוו ,טינרָאג ךָאנ טגָאז ,םיבושי עקיד

 "ןקריצ ַא ייב ץלַא ךָאנ ךיז ןעיירד ןטפירשנכָאװ עשידיא-שילננע עטסערג

 סקוװ ןופ םוירעטירק ןרַאפ ןעניד ןפרַאד ייז רָאנ .טנזיוט 20 ןופ עיצַאל

 ןענייז סָאװ ,ךעלטעלב עלעיצניװָארּפ יד ןופ תומכ יד טינ עסערּפ רעד ןופ

 טַארעּפער רעד טֶא וװ ,ץנערעפנָאק רעד ךָאג ןכָאװ רָאְּפ ַא ראו (*

 זיא סָאװ ,"ןויבירט שיאושזד יד טכַאמרַאפ ךיז טָאה ,ןרָאװעג ןטלַאהעג זיא

 ןעײל םעד טױל ןוא עטסטנַאסערעטניא יד ןעװעג קירוצ רָאי עכעלטע טימ

 רעד ךיוא .טלעװ רעד ןיא טפירשטיייצ עשידיא טשילגגע עטסערג ףָאטש

 'םיפ עטרעויה ףיוא טײטש ,רעה ךיאט יװ ,"לַאגרושז-הרוגמ רעשימעדאקַא

 .ןעװעטַארּפָא לָאמעלַא םיא זומ ןעמ ןוא ,ךעל
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 ק א ב ָא ר .א .א

 -ךרבש ימ עלַאקָאל ,טנכיײצַאב רעירפ ןיוש ייז בָאה ךיא יו ,בור סָאד

 ,ךעלטעלב

 ןעגנוטייצ עשידיי ןיא ןעגנולײטּפָא עשילגנט

 טָאה הריזג-עיצַארגימיא יד ןעוו ,ןרָאי רעקילדנעצ רֶאַּפ עטצעל יד ןיא

 רעבעגסיורַא-סגנוטייצ עשידיי ןבָאה ,רענַאל ןשידיא ןיא ןקריוו ןביוהעגנָא

 סָאד .שידיי ןייק טינ ןָאק סָאװ רוד ןגנוי םייב רענעייל ןעניװעגּפָא טריבורּפ

 -נייא טָאה סָאװ ,גנוטייצ עטשרע יד ןעוועג ,ךיא ביילג ,זיא ?טַָאלבעגַאט

 -ךָאפ, רעד ןוא "גָאט, רעד ."שזדייּפ, עשילגנע ענעפורעגייוזַא יד טריפעג

 ' "םטרעוורָאפ , רעד .ענעגייא סָאד ןָאטעגכָאנ רעטעּפש ?סיב ַא ןבָאה "סטרעוו

 עגנוי עשידיי רעטנזיוט יד ןעגנַאפ וצ ןטפָאמרַאפ סרעדנוזַאב ךיז טָאה

 ביוא ,רעקילדנעצ .ץנענילעטניא רעד ןופ ןלַאנרושז יד ןענעייל סָאװ ,טייל

 רעד ףיוא ןרָאװעג טקָארבעגניײירַא ןענייז סרעלָאט רעטנזיוט רעטרעדנוה טינ

 ווו ,"סטרעוװרָאּפ, ןופ גנולײטּפָא רעשילננע רעקידקיטנוז רעטרעסערגרַאֿפ

 רָאדָאעט ,דלענַאדקעמ יױמַאר ,לסָאר דנַארטרעב טקורדעג ךיז ןבָאה סע

 ךיז טָאה סע יװ ,ןַאלּפ רעד רעבָא ;םייודג ערעדנַא ןוא ןעקנעמ ,רעזיירד

 .ןטָארעג טינ זיא ,ןזיוװעגסיורַא

 יד טלעטשענּפָא קירוצ םישדח עכעלטע טימ טָאה "סטרעוורָאפ , רעד

 רָאנ ,ָאי סוסקול םעד ךיז טנינרַאפ "גָאט רעד ןוא ,גנולײטּפָא עשילגנע

 -יירש יד ןופ עכעלטע סָאװ ןוא ,לװלָאװ ױזַא טסָאק סע סָאװ םעד תמחמ

 .שילגנע ןיא לַאירעטַאמ ךיוא ןלעטשוצ ןענָאק עיצקַאדער רעד ןיא םרעב

 ערעדנַא יו ןוא ,עטסוװיטַאװרעסנָאק יד םנה ,"לַאנרושז-ןגרָאמ , רע

 טָאה ,ןעגנוטייצ עשידיי עכעלגעט יד ןשיוװצ עטסשירָאטַאלימיסַא יד ,ןעניימ

 רשפא) םלוע ןקידנדייר-שילגנע םוצ ןרילעּפַא וצ טכוזעג טינ לָאמנייק
 ןעמזיצילגנַא גונעג ןַארַאפ ןיוש ןענייז גנוטייצ רעד ןיא סָאװ רַאּפרעד
 .(שידיי ןיא

 טינ ןבָאה עסערּפ רעלעיצניװָארּפ רעד ןיא ןעגנולײטּפֶא עשילננע יד

 יר ןיא ,"סטרעוורָאפ , רעקרָאידוינ םעד ןיא יו ןטינשענּפָא רעסעכ ךס ןייק

 ,סימָארּפמָאס ַא רַאפ טייהנגעלעג ַא ןַארַאפ ךָאנ זיא ךעלטעטש ערענעלק

 .ןפערטנעמַאזוצ טינ ברעמ טימ חרזמ ךיז ל?יוו ללכ2ב רעבָא

 עקירעמאל ץוח עסערפ עשידיאישילגנע יד

 רעשידיא-שילגנע רעד רעביא ןדער וצ ןעװעג ןיא עבַאנפיױוא ןיימ

 ןיא סע .ןטאטש עטקינייארַאפ יד ןיא רעכיג רעדָא ,עקירעמַא ןיא עסערּפ

 ןיא סָאװ ,רעדנעל ערעדנַא ןיא עסערּפ עשידיאישילגנע ןַא ןַארַאפ רעבָא

 עטלייצעג סױרַא ןעייג דנַאלננע ןיא .רענַאקירעמַא רעד ןופ ןדיישרַאפ ץנַאנ

 "לקינָארק שיאושזד , םעד ןופ העּפשה יד תמחמ ,ןעגנוטיוצ עשידיאזשילננע
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 שידיי עירעּפמיא יד

 יניא דעד .םעד םורַא ךיז ןרירטנעצנָאק תוליהק עֶלַא זַא ,סיורנ ױזַא זיא

 ,"ןעידרַאג שיאושזד, רעד זיא טָאה "?קינָארק , רעד סָאװ טנערוקנַאק רעקיצ

 ,"לקינָארק , רעד יו שירָאטַאלימיסַא רעמ ךָאנ זיא סָאװ

 ידַארט עזעיגילער עשיתבהדלעב עטְלַא יד ךָאנ טָאה "?קינָארק רעד ,

 :םינינע עשלהק ײלרעלַא ףיוא ּפִא ךיז ןעמ טפור ָאד .ךיז רעטניה עיצ

 ןיא ןטָארטרַאפ סרעדנוזַאב ןענייז שדוק-ילכ ערעדנַא ןוא ,םינבר ,םינזח

 "טע סיױרַא ןעייג ןטפירש ןוא ןעננוטייצ עשיטסינויצ ,סעיסוקסיד עטסנרע

 ,טלַאהניא ןשינָאלבַאש א טימ דנַאלגנע ןיא עכעל

 רעקינייוירעמ ןענייז עילַארטסיױא ןוא עקירפַא ןיא ןטפירשטייצ יד

 עלַאקָאל ןופ ןענייז ןעלקיטרַא לייט ,רעדנעלגנע יד יו ,טינש ןבלעז םעד ןופ

 ,ןעננוטייצ עשידיי רענַאקירעמַא ןופ סױרַא ןעמ טרעש לייט ,רעביירש

 .ןרָאװענ טקורדעג הליחתכל ןענייז ייז יו םעדכָאנ םורַא ןרָאי ןיא לָאמַא

 טעװעקיּפעגנָא ךוברָאי-הנשה-שאר ַא סױרַא טייג עקירפַא-םורד ןיא

 טימ טריצַאב ןוא ריּפַאּפ םענייפ ףיוא טקורדענ רעבָא ,ףָאטש ןכלעזַא טימ

 .םילודג עזעיגילער ןוא עשיטילַאּפ ןופ תומכסה ןוא רעדייב

 רעשיטסישידיי ריא טימ םַאנסױא ןַא ןיא 106/ טפירשטייצ יד
 רַא טייל ןוא שידיי ןופ ןעננוצעזרעביא לָאמַא ןעמ טפערט ָאד .ננוטכיר

 ,שידיי רַאפ גנומיטש רעמערַאוװ ַא טימ ןעלקיט

 ,ןטפירשטייצ עשידיא-שילננע 28--4 ַא ןארַאפ ןענייז עדַאנַאק ןיא

 זיא סָאװ ,"דראדנעטס שיאושזד, רעד עטריטקַאדער-טסעב יד ןשיווצ

 רבחמ רעד סָאװ "לקינָארק שיאושזד ןעידיײנַאק ,, יד ןוא ,שיטסינויצ גנערטש

 רָאי ַא טימ זיב סנטסקיצניװ טָאה ןוא רָאטקַאדער רעטשרע ריא ןעוועג זיא

 רעטשרע רעד ןופ עיצידַארט עשיטסישידיי יד ךיז םורָא טַָאהענ קירוצ

 סָאװ ,גנוטייצ עשידיא-שילננע עקיצנייא יד ןעוועג זיא יז ןעוו ,עיצקַאדער

 ןיא ללכב ;רעטקַארַאכ ןטסישידיי םענעכָארּפשעגסיױא ןַא ןגָארטעג טָאה

 גנורעקלעפַאב עשידיי יד יו טקנוּפ ,עסערּפ עשידיא-שילגנע רעדַאנַאק יד

 ,רענַאקירעמַא יד יװ טרָאװ ןשידיי םוצ רעטנעענ ,ןטרָאד

 סלעטרזיא ,עניכ ,ייכנַאש ןיא טפירש-שדוח עשידיא-שילננע יד

 ןוא ארזע .ב .ע .נ ןופ 1904 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ,"רעשזדנעסעמ

 סלעַארזיא , ,קיסעמלגער סיױורַא יז זיא 1918 זיב 1904 ןופ הקספה רעד ץוח

 ןטייז 282 ןיא טפירשטייצ עטרירטסוליא עקידעבעל ַא זיא "רעשזדנעסעמ

 יד .עשיסקָאדָאטרָא ןוא עשיטסינויצ ַא ןיא ננוטכיר יד .טַאמרָאפ-רוזחמ

 ַא טסָאק ,םייונ ןופ לָאמטּפָא ,עלַאנָאיצאנרעטניא ןַא זיא ץנעדנַאּפסערָאק

 ַא רעלָאט ןעצ זיא טנעמענָאבַא ןַא ה"ד ,טנעס 90 יוװ רעקינייו טינ רעמונ

 זיא ,יורפ עטעדליבעג ןוא עמענרָאפ ַא ,ארזע .סרמ ןופ טיוט ןטימ .רָאי

 :רעשיזעניכ רעד ןופ טייצ דעד ןיא גנוטייצ עקיזָאד יד ןעגנַאגענרעטנוא

 ' ,החמחלמ רענַאּפַאי

 ןסוע150 טפירשטייצ עשידיא-שילגנע ןַא סיורַא טייג עידניא ןיא ךיוא



 ק צב ָא ר .א .א

 סרעלטיה ןגעוו רעטרטוו ענייז ןגיוצעגקירוצ טָאה יהדנַאנ וו 1:1ק406
 זיא ,ןייז רעשמ ךיז ןָאק עמ יו ,ןדיא ןופ גנולדנַאהַאב "רעקידהשקשינ,

 יכיורַא ןָא ןבייה סָאװ ,ךעלטעלב לָאצ רעד טימ ןטלַאהוצכָאנ ךעלגעמ טינ

 ןויקק דעד יוװ ננַאל יױזַא ךיז ןטלאה ןוא רעדנעל ענעדיישרַאפ ןיא ןייגוצ

 ,הנויד

 -סיוא עשידעמַאקַא יד ףיוא טלעטשענּפָא טינ ךיז בָאה ךיא .ב"נ

 ןיא קיצניוו רעייז בנא ןענייז סָאװ ,רעכיברָאי עכעלטפַאשנסיוװ ןֹוא סעבַאג

 "סבושח יד .עסערּפ קירבור רעד רעטנוא ןיירַא םיוק ןעמוק ייז תמחמ ,לָאצ
 }6111 (10!248/460 20600160 רער זיא ןטפירשטייצ עקיזָאד יד ןופ עט

 .שודעלָאקײסּפָארד ןטימ ןדנוברַאֿפ ,עיפלעדַאליפ ןיא סיױרַא טייג סָאװ

 -ירָאטסיה שיאושזד ןַאקירעמַא רעד ןופ סעכַאגפיוא יד ךיוא ןענייז קיטכיוו

 ירָאי רעד ןוא ,טפַאשלעזעג רעקיזָאד רעד ןופ ךוברָאי רעד ,יטעייסָאס לַאק
 .116קזס {{חוסמ 60011696 .2חח8!םרעניבַאר עטרימרָאפער יד ןופ ךוב

 1957 ןיא עסערּפ עשידיאישילגנע יד

 ןץרּפ ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעג זיא טָארעּפער רעד טניז רָאי 29 יד ןיא

 רעבָא ,ןטיבעג ענַאל יד ךעלריטַאנ ךיז טָאה סרעביירש עשידיי ןופ בולק

 יד ,טײקסַאלב עבלעז יד .טשינ ןעגנוטייצנכָאװ עטסרעמ יד ןופ ןכות רעד

 ןענייז סע ,ײרעגָאז-טינרָאג טימ ןטייז ןְליפנָא סָאד ,טיײקשינַאלבַאש עבלעז

 .ןטיבעג טינ ךיז טָאה ןכות רעבָא ,רעטעלב 40 ַא ןעמוקעגוצ
 ילקיוו סערגנָאפ .שרעדנַא סעּפע ןענייז סעיצַאזינַאגרָא ןופ רעטעלב יד

 'ןָארפ שיטושזד ןוא סיױרַא טיג סערגנָאק שיאושוד רענַאקירעמַא רעד סָאװ

 .ןטפירשנכָאו עטסעב יד רשפא ןענעז סױרַא ןביג ןויצ-ילעוּפ יד סָאװ רעיט
 ירעמַא יד סָאװ ,ירַאטנעמָאק זיא ןלַאנרושז-שדוח עשידיא-שילננע יד ןופ

 רעמ טינ רע טָאה ךָאד ןוא ,רעטסעב רעד ,סױרַא טיג יטימָאק שישושזד ןַאט
 רעלָאט טנויוט טרעדנוה רֶאַּפ ַא ּפִא טסָאק סע םנה ,ןטנענָאבַא טנזיוט 92 יו

 -טימ .רעקיזיר ַא זיא קזיה רעד זַא ךיז טייטשרַאפ .םיא ןבענוצסורַא רָאי ַא

 ,טלָאצעג שיטייל ןרעוו רעטעברַא

 יד ןבָאה יטימָאק שיאושוד ןַאקירעמַא םעד ףיוא ךיז קידנקוקרַאפ
 סָאװ (םָארטש ןטימ ןיא) סירטסדימ ןבעגענסױרַא ןביוהעגנָא ןויצ-ילעוּפ

 םעד ןופ קינלאטראװק רעד זיא סזיאַאדושזד ,קינלַאטרַאװק רעטונ א זיא

 'ןירב'יגב יד .םוטנדיא (ןטרימרָאפער-נלַאה טסייה סָאד) ןוויטַאװרעסנָאק

 סָאװ ,ילהטנָאמ שיאושזד לענָאשײנ ןכעלשדוח םעד סױרַא טיג עיצַאזינַאגרָא

 'טשידיאייובפיוארעדיװו סנַאלּפַאק ר"ד ןוא יחרזמ ,רעדילגטימ עלַא וצ טייג

 קולטוא-יחרזומ רעד זַא ,ךיז טכוד רָאנ ,ןענַאנרָא ערעייז ךיז ןבָאה סייז
 ,ָאטינ רעמ ןיוש זיא

 שיאושוד םעד ןלעטש רימ ןפרַאד ןלַאנרושז עשימעדַאקַא רעמ יד ןשיווצ
 ןיוש טייג סָאװ ,לַָאנריושוד:ַארָאגעמ (סעידוטש עלַאיצַאס) סעידָאטס לעשָאס
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 שידיי עירעפמיא יד

 עשינבר יד ןופ רֶאּפ ַא ןוא ויטיר ילרעטרָאװק שיטושזד ,רָאי 40 ַא סיורַא

 ןַאנרָא רעד זיא טנָאזיארָאה לעַארזיא ,ןטפירש עקירָאי ןוא עקירָאי-בלַאה

 ,לעיציפָא טינ םגה ,ריעצה-רמוש ןופ

 א ןופ ייס ןעמָאנ רעד זיא ףײל שיאושוד סָאװ ןזיא ךַאז עגדָאמ ַא

 ,לַאנרושז-שדוח ןשיטסינומָאק םעד ןופ ייס ,קינשדוח:ייווצ ןשיסקָאדָאטרָא

 וליפַא ,שילננע ןיא ןלַאנרושז יירד ךרוד ןטָארטרַאפ זיא ךוניח רעד

 ,לַאנרושז-שרוח רעייז ךיז ןבָאה רענלעז עשידיא-ענעזעוועג יד

 ןעידושזד גנָאי יו -- ,ןלַאנרושז עריא ךיז טָאה טננוי יד ךיוא

 -פִא עשיאערבעה ַא טָאה סָאװ ,דרַאג'גנַאי ןוא סטויאפ וי ,לעַארזיט גנָאי
 .גנולייט

 סעּֿפס שיאושוד עטסעב יד ןענייז ןלַאנרושז-שדוח עטַאווירּפ יר ןֹופ

 ןַארַאפ זיא ,רעדיוו ַָאנַאקיש ןיא ,קרָאידוינ ןיא םורָאֿפ שיאושזד ןוא חָאטיעט

 -ןעייל עסַאמ א טיג ןוא ,סורָאּפ שיאושזד ךיוא טסייה סָאװ קינלַאטרַאװק ַא
 ,סרעביירש עטנַאקַאב ןופ ?ָאירעטַאמ

 םינּפ שיטסילַאנרושז א ןבָאה סָאװ רעטעלבנכָאו עשיטאטש ירד ןופ

 לעוָאשײג ןוא סרָאװ שיאושוד ,רענימַאזסע שיאושזד רעד ;ןַארַאֿפ ןענייז

 ןופ טיעֶקָשװדַא שיטושזר םעד ןייז ףרצמ ןעמ ןָאק ייז וצ .טסָאֿפ שיאושוד

 ןופ טנעוָאּפססע שיאושזד ןוא ,נרובסטיּפ ןופ ןָאיריטיַארק שיאושזד ,ןָאטסָאב

 ,עיפלעדַאליפ

 דנַאלגנע

 רעד .ןלַאנרושז עשיריא-שילננע 20 םורָא סיורַא ןעייג דנַאלננע ןיא

 ךיז טרעטַאמ סָאװ ,ילרעטרַאװק שיאושזד קינלַאטרַאװק רעד זיא רעטסעב
 טעװעקיּפעגנָא תופסוה עטפָא סױרַא טיג לקינָארק שיאושזד רעד .לעיסנַאניפ

 ןויצ-ירעש .רענעייל ןימ ןרעסעב ןרַאפ טינ זיא'ס רעבָא ,ףָאטש-ןעייל טימ

 .רעשיאעובעה ַא טימ לַאנרושז ןשילגנע ןַא ןופ ןעמָאנ רעשיאערבעה רעד זיא
 ,גנולײטּפָא

 ןַארַאפ בושי ןשידיא ןרעסכערג רעדעי ןיא טעמכ זיא דנַאלגנע ןיא ךיוא

 -רַאװק ,ןטפירש:שרוח רימ ןעניפעג ןטרָאד ךיוא ןוא ,גנוטייצנכָאװ ַא

 יד ןַארַאפ טרָאד ןענייז ךעלריטאנ ןוא ,ּפיט ןרעכעה ַא ןופ סעקינלַאט

 עשידיא ירד ןרעסַאוװרַאפ סָאװ רעטעלב עזעיגילער ןוא ןענַאנרָא-עיצַאזינַאגרָא

 .הנומא

 ע ד ַא 2 ַא ק

 ןופ ןענייז עדַאנַאק ןיא ןעננוטייצנכָאװ עשידיא-שילגנע עכעלטע יר

 ןעמ טעז סקוװ ןייק .ןטַאטש עטקיניירַאפ יד ןופ יד יו טינש ןבלעז םעד

 לָאז עמ ןעוו ,לָאמַא יו רעסערג ןייז לָאז עיצַאלוקריצ יד ןעוו וליפַא .טינ

 רעמונ א טימ לסיגָשרק שיאושוד ןעיריײנַאק ןופ 1987 ןופ רעמונ ַא ןכיילנרַאפ
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 ק ַא ב ָא ר .א .א

 -קַאדער רעטשרע רעד ןעוועג זיא רעביירש רעקיטציא רעד ןעוו ,1914 ןופ

 .ס .א רעטנוא .עכעלרעּפמייש ַא ןייז הדירי רעד ןופ טייקטלוב יד טעוװ ,רָאט

 ןיילס תמחמ םינּפ שירָארעטיל ַא טַאהעג טָאלב סָאד טָאה עיצקַאדער סניילק

 .טעֶאּפ רענייפ ַא ןוא טסיצילבוּפ רעטוג ַא ןעוועג זיא

 ןופ טרַאדוַאטס שיאושזד םעד ןעזעג טינ ךיא בָאה גנַאל ןיוש םגה

 רשפא טייטש ןוא ,סױרַא ךָאנ טייג גנוטייצ יד זַא ןָא ךיא םענ ,ָאטנָארָאט

 .גנוטייצ רעלָאערטנָאמ יד יו הגרדמ רערעכעה ַא ףיוא

 עקירפַא"םורד
 -ָאירעּפ עשידיא-שילגנע קילדנעצ ַא ןַארַאפ ןענעז עקירפַא-םורד ןיא

 יייוצ יד .סעקינלַאטרַאװק ןוא רעטעלב-שדוח עטסרעמ יד -- ןטפירש עשיד

 .זרָאסעֶר טסינָאיַטז ןוא סרעפַא שיאושוד ;ןענייז ענעמונעגנָא

 -עמ ןַארַאפ ןענייז עקירפא-םורד ןיא סָאװ זיא ךַאז עוַאקעשט ַא

 יוא ?ארשי-תנידמ זיוח דנַאל ןרעדנַא ןדעי ןיא יװ ןלַאנרושז עשיאערבעה

 ,ילע) עשיאערבעה ןענייז ןעמענ יד זיולב ןדייס ;ןטַאטש עטקיניירַאפ יד

 .(םיח ;םולשה ;דימתחמה ;ךירדמה ,ןיבבה ,םיפד ,יאקרב

 דנַאלעיײנ ןוא עילַארטפסיױא

 ןלייצפיוא ןעמ ןָאק ןטפירש עשידיא-שילגנע עשידָאירעּפ קילדנעצ ַא

 -נכָאװ יד ןופ ייווצ ,ןלַאנרושז-שדוח ייז ןופ עטסרעמ יד ,עילַארטסיױא ןיא

 ןרובלעמ ןיא סויו שיױשזד ןעילַארטסױא ;קיכַארּפשדייװוצ ןענייז רעטעלב

 1 .סױג שישזד יודיס ןוא

 רָאּפַאגניס ,איזעדָאר-םורד ,ַאינעק יו סעינָאלַאק ענעדישראפ יד ןיא

 עשידיא-שילגנע סױרַא ןעיינ (ַאטוקלַאק ןוא ייבמָאב) עידניא ןיא ךיוא ןוא

 .םיבושי עקיטרָאד יד ןעניד סָאװ ,ךעלטעלב

 עסערּפ עשידיאישילגנע יד טגייטש תומכ ןיא ןַא רימ ןעעז ױזַא

 ךיילגרַאפ רעד יצ קּפוסמ ךיא ןיב תוכיא ןיא רעבָא ,עשידיי יד רעבירַא

 -שילננע עטסעב יד ןיא וליפא לָאמטּפָא ןעייל ךיא ,רעטשרע רעד תבוטל זיא

 ןלָאז ייז טצוּפענוצ שירַארעטיל יו סָאװ ,ןעלקיטרַא ןלַאנרושז עשידיא

 םעז עמ סָאװ וליפא ,עשידיי יד ןופ תוהמ םעד טינ ייז ןבָאה ,ןייז טינ

 םעד ןופ ןוא טלַא ןכות רעד זיא םעד ץוח ןוא ,ןעגנוטייצ-גָאט יד ןיא

 ,םיכרד סנדייז םעד רעדָא סעבָאב רעד ןגעוו תונורכז רעדָא :חפונ ןבלעז

 עכעלטסירק ענייז טימ ןגָארטעגפיוא ךיז טָאה טנעדוטס ַא יוזַא יוװ רעדָא

 ,םירבח
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 טידיי עירעּפמיא יר

 ןלַאנרושז עשידיאישילגנע רעקרָאיוינ עטסעב יד ןיא ןעלקיטרַא יד
 ןיא ריא רַאפ .טננוי רעקידנרידוטש רעד ןופ גיוא ןרַאפ סנטסרעמ ןענייז
 ַא ןיוש סָאד זיא סרענעייל עשידיי יד רַאפ רעבָא ,םישודיח ץְלַא ,יינ ץלא
 ,דרָאב ַא טימ השעמ

 סָאװ טימ טשינ ללב ךיז טָאה עסערּפ עשידיא-שילגנע יד זַא ןיימ ךיא
 .קירָאירעּפ ןוא עסערּפ רעשידיי רעד יבגל ןעמענוצרעביא
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 רעלוסּפ ַא זיא רעלסַאּפוצ רעדעי

 רענַאקירעמַא רעד טיול ,זיא ןסַאּפוצ ןענָאק וצ ךיז טייקיאעפ יד

 םיכסמ רימ ןענעז עלַא טשינ .ץנעגילעטניא ןופ םוירעטירק סָאד ,עיגָאלָאכיסּפ

 ייב ,זיא ןעגנוסַאּפוצ עקידרדסכ טרעדָאּפ ןבעל סָאד זַא רעבָא ,םעד ףיוא

 ,תמא ,קפס
: 

 עסיוועג ןיא ןײגניירַא גנוסַאּפוצ יד זומ ,טייהיירפ יו ,רעבָא ,טקנוּפ

 ועדװירק רימ ןמז לכ ןליוװ רימ סָאװ ןָאט וצ יירפ עלַא ןענעז רימ ,ןעמַאר

 ךיוא זיא ָאד .ןסַאּפוצ תוכלה טימ ךיוא ןיד רעד זיא ױזַא .ןרעדנַא ןַא טשינ

 ןריפרַאפ רימ רָאנ ביוא ,םזינוטרָאּפָא ןייק טשינ ןגָארט רימ ביוא רתומ ץןלַא

 .ללכ םענופ ןסערעטניא יד טשינ ןקידעש ןוא ןשטנעמטימ ערעזדנוא טשינ

 רעדעי טָאה יאדווא ,ןעמָאנ םעד ןטייב ןופ לשמ ַא ןעמענ רימָאל

 ישושטַאב טסייה רע זַא ןגָאז רימָאֿל .ןייז וצ םשה הנשמ טכער ַא רענייא

 רַאפ הדבכה ַא ךיוא ןוא ,םיא רַאפ רעטש ַא ןיא סָאד זא טליפ רע ןוא ,שטַאווק

 רצ יד זיא ,ןעמָאנ םעד ןדײרסױרַא רעכיג רעדָא ןביירש ףרַאד סָאװ םעד

 ןָאק ןוא ךַאז עכיילג ַא ,ושטַאב ףיוא ןצריק ןיא טייטשַאב סָאװ ,גנוסַאּפ

 םעד טייב רענייא ןַא רעבָא זיא יװ .ןפורסיורַא טשינ דיירסיוא םוש ןייק

 ןעמ טעז ָאד .שרעדנַא סעּפע ןיוש זיא ָאד ? םגנימָאק ףיוא ןעהָאק ןעמָאנ

 ןוא ןעמָאנ ןקידסוחי רָאנ ןייז טימ ךיז טמעש ןעהָאק זַא ךעלרעּפמײשַאב

 ַא טלוב זיא גנוסַאפוצ רעד טָא ןיא .רענַאקירעמַא ןטכע ןַא רַאפ ןטליג ליוו

 ןיוש טסייה סָאד .קורדנייא ןשלַאפ ַא ןכַאמ ןוא ןלעטשרַאפ וצ ךיז ווורּפ

 "וצ יצ ,ךודיש ַא בילוצ סע טוט רע יצ .ײרעּפױלטנַא רָאנ גנוסַאּפוצ טשינ

 טשינ זיא סָאד טָא -- טּפַאשלעזעג רעכיוה ןיא רעקרַאפ בילוצ יצ ,רחסמ ביל

 -דנַאטש ןשיטע ןַא ןופ לוכּפ סע טכַאמ סָאװ ײרעלסַאּפוצ רָאנ גנוסַאּפוצ

 .ומצע-תובישח סנשטנעמ ַא טרענימ ןוא טקנוּפ

 "וצ ןימ ןייא רעבָא ,גנוסַאּפוצ םינימ ענעדיישרַאפ ןַארַאפ ןענעז סע

 ירַאפ לָאמעלַא זיא ןפוא ןרשכ ַא ףיוא ךיז ןסַאּפוצ סָאד תמחמ ,יײרעלסַאּפ

 סָאד זיא ײרעלסַאּפוצ ייב .טקילּפנָאק לקיטש ַא טימ ,תעדה בושי טימ ןדנוב

 םָאוװ ,טײקשיטקַארּפ יד רָאנ ןסיוועג סָאד טשינ ָאד זיא קסוּפ רעד .ָאטשינ

 ללב רעד טעװ יצ ?"רימ סע טניול יצ, עגַארפ רעד ןיא סיוא ךיז טקירד

 .ןֶא טשינ רעלסַאּפוצ םעד טייג סָאד --- ייברעד ןרילרַאפ
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 ןטלַא םעד טרעהעג רימ ןבָאה לָאמ ?פיוו .שידיי ןינע םוצ טציא ןוא
 ןדנעטשמוא יד רָאנ ,ךוב שידיי א ןענעייל טלָאװעג טלָאװ ךיא ,ָאי , ןומזּפ

 עמ ;ןטרָאק ןליּפש ףרַאד עמ :ןענעז ָאד ןדנעטשמוא יד ."טשינ ןזָאלרעד

 זיא עבלעזסָאד ..ףרַאד עמ ןוא ףרַאד עמ ,םירבח טימ ןעקַאלאב ףרַאד

 ליוו דניק סָאד , (1 :ָאד זןיא ץורית רעד .עלוש ַא ןיא רעדניק ןקיש ןגנעוו

 (4, ;'ןיוה ןופ טייוו וצ זיא'ס, (3, ;"טשינ טייצ ןייק טָאה , (2 ;"טשינ

 ךָאד טעוו'ס, (6 ;"דניק ַא ןרעטַאמסיוא סָאװ וצ , (6 ;"ןליּפש ךיז ףרַאד

 "?םויק ַא ןעד טָאה שידיי םירָאװ, (6 ;"ןסעגרַאפ יו ייס

 רעד ןיא סָאװ ײרעלסַאּפוצ ןופ תודלות יד ןענעז םיצורית עלַא יד טָא

 טרינילּפיצסיד זיא סָאװ רעד .טײקנזָאלענּפָא רעלַאנָאיצַאנ ןופ תובא יבא

 םיסקַאמ ןסיורג סטנַאק ןדנעוונַא טעוװו ןוא תולובחת ןייק ןכוז טשינ טעוו

 הלילח ןעמ טגנַאלרַאפ תונברק עסיורג וצ ןייק ,"זומ ךיא ?ייוו ןָאק ךיא

 ןייֵלַא ןלָאז ייז זַא רעמ טשינ ,ןטסישידיי עטדלעמרַאפ יד ןופ וליפַא טשינ
 יו טרָאװ ַא רעטנוא ךיז ןטלַאהַאברַאפ סָאד טָא ,ןקידערּפ ייז סָאװ ןטלַאה

 וצ טרעהעג רָאנ גנוסַאּפוצ ןופ קירבור ןרעטנוא טשינ טמוק "ןדנעטשמוא,

 : ,"ײרעלסַאּפוצ , עירָאגעטַאק רעד

 טנַאמרעד ןדנעטשמוא יד ןֹופ דיירסיוא ןרעטנוא ךיז טציש סָאװ רעד

 ןיא ןזיירּפ עשירעסיירַאב יד ףיוא טגָאלקַאב ךיז טָאה סָאװ ןדיא םענעי ןָא

 ענרעבליז ַא ךיא עבנג -- ?טָאנ טוט סָאװ ָאט , :טקידנערַאפ רע ןוא ?עטָאה

 ,טָאג ַא ןדנעטשמוא ןופ ןכַאמ ןעמונעג ןעמ טָאה ןטייצ עקיטנייה ."לפעל

 טצאש רעוו ? ייז רעביא טנקסּפ רעוו ?ןדנעטשמוא יד טכַאמ רעוו ןוא

 -סיד-ןיילַא-ךיז ַא רע זיא ?שטנעמ רעד טשינ ביוא סָאמ ןוא סיירג רעייז ּפָא

 ןיולב רע זיא ;ןדנעטשמוא יד ןזיײרּפשרעבירַא רע טעװ שטנעמ רעטרינילּפיצ
 רעדעי ןיא ,דניק ַא יו רע טעװ ,הזה םלוע רענעגייא ןייז ןיא ןָאטעגניירַא

 םיא ףיוא הכולמס יד טלָאװ .העינמ עכעלרבונמוא ןַא ןעז החרט לקערב

 טשינ ןיוש רע טלָאװ ,שרעדנַא סעּפע זיא תובייחתה יד ןעגנוווצעגפיורַא

 ,ךיז רעכיא סָאבעלַאב זיא רע וװ ןטרָאד רעבָא ,ןדנעטשמוא ןופ טדערעג

 ןייז ןופ ןרייל טעוו קלאפ עשידיא סָאד יצ ,רָאה ַא ןרַא טשינ םיא טעוװ
 ,יײרעלסַאּפוצ

 טָאה סָאװ ,וירוענ תשא ןייז טנעג טָאה סָאװ 80 רָאי ַא ןופ ןַאמ ַא

 טָאה ,לדיימ גנוי ַא טימ טָאהעג הנותח ןוא ,ןרעטלע ןעמונענ ךיוא ךיז

 .,וצרעד טכַארבעג ןבָאה ןדנעטשמוא יד זא עטנַאקַאב רַאפ טרעפטנערַאפ ךיז

 יו יױזַא ,ונ ?ןעועג ָאד ןענעז ןדנעטשמוא ַא רַאפ סָאװ ?ױזַא יו ,שטייטס

 ןיוש ןיא יורפ ןייז ןוא ןרָאװעג ךייר זיא רע ןוא טקילגעגוצ םיא טָאה סע

 זיא סָאװ עשרַאטערקעס ַא ןעמונענוצ טָאה רע ןוא ,עננוי ןייק טשינ ןעוועג

 ןרָאװעג זיא לדיימ סָאד ןוא ,יורפ ןייז רַאפ רענעש ןוא רעגניי ךס ַא ןעוועג

 ערעדנַא ןיא, ןרָאװעג םיא בילוצ רעטעּפש ךיוא ןוא ,םיא וצ ןזָאלעגוצ
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 קַא בָא ר .א .א

 םימ ןבָאה הנותה ןוא יורפ ןייז ןטנ טזומעג ךָאד רע טָאה ,"ןדנעטשמוא

 רעװ , .קידלוש המשנ יד ןעוועג ַאד טושּפ רע ןזיא םיא טיול ,לדיימ רעד

 "?ןדנעטשמוא עכלעזַא ןגעקטנַא ןענערָאװַאב סע ךיז ןָאק

 -טייצ רעדָא גנוטייצ עשידיי יד קעװַא טפרַאװ סָאװ רעד ןעד זיא יצ

 רעד ןופ סױרַא ךיז טמענ ,שילגנע ןזיולב ןענעייל ךיז טמענ ןוא טפירש

 ןשירבח ַא ןיא רעדָא ?ּפמעט א ןיא רעוט ַא ןרעוו וצ ידכ הביבס רעשיריי

 תמחמ ,ןתובייחתה עלערוטלוק-שידיו ןופ ןָאטעגסױא ןצנַאגניא טרעוו ,בולק

 טשינ ַאזַא ןעד זיא יצ :-- םעד רַאפ טשינ טייצ ןייק רעדָא ּפָאק ןייק טָאה רע

 "םוא יד ףיוא דלוש יד טגיײלעגפיורַא טָאה סָאװ רבד לעב םעד וצ ןכילנעג

 ? ןדנעטש

 םרעו טשינ תוירחא םוש ןייק ךיז ףיוא ןעמענ סָאװ עכלעזַא ןגעוו

 ַא טַאהעג סנטסקיצניוװ ןבָאה סָאװ יד ןגעוו אקווד רָאנ ,טדערעג טשינ ָאד

 ,םינקסע רַאפ ןטליג ייז ןליוו טציא וֿליפַא ךָאנ סָאװ ןוא ללכ םוצ גנואיצַאב

 ןעקנעדכַאנ ןוויטקעיבָא ןַא ןופ טשינ טמַאטש טייב רעצנַאג רעייז רָאנ

 ַא ןעוו .רעסעבוךיז טניול ױזַא זַא קוק ןשיטקַארּפ ַא ןופ רָאנ ךַאז רעד ןגעוו

 ןוא ,יורפ ןייז טזָאלרַאפ הנותח רעד ךָאנ ראי קיצנַאװצ טָאה סָאװ רעגענ

 ןייז ןופ םעט םעד ןגעװ טנערפעג סעצָארּפ םייב םיא טָאה רעטכיר רעד

 עס !/סחסז/ ע 65 (כסחס :טרעטנעעג רע טָאה ,ןפיולטנַא

 טשינ םעט ןייק רעמ טושּפ טָאה יורפ יד טָא,)זו8 185 10 084 ץעסז}סח

 .ןדנעטשמוא טימ השעמ ַא ןעוועג םינּפַא ךיוא סָאד זיא ,("רימ ייב

 לָאמַא ייז טָאה שיריי סָאו ןדיא עקידובכב גונעג ָאד ןענעז סע ,ָאי

 ,ריא ףיוא ןחמוא ןא ןפרָאװעג ייז ןבָאה רעטלע רעד ףיוא רעבָא טקָאלעג

 טשינ ביוא ןסייה סָאד לָאז סָאװ .תילכת רעמ ייז ןעעז שילגנע ןיא תמחמ

 'עגסיוא רעסעב ךיז ןטלָאװ ײז סָאװ ךָאנ זיא עינָאריא יד ? יײרעלסַאּפוצ

 רעד ןוא ,ךעלדמערפ ןליפ ךיז ייז ןוומ שילגנע ןיא תעב ,שידיי ןיא טבעל

 ןענעז --- סרעלסַאּפוצ --- ןשטנעמ עכלעזַא .טעװעלכַאטרַאפ טרעוו תילכת

 ייז לייוו ,ןשטנעמ יו תלוסּפ ךיוא ךיז ןיא ןבָאה ייז :ןדיא עלוסּפ רָאנ טשינ

 ןרָאװעג ןריובעג ייז ןענעז םיא ןיא סָאװ ,ללכ םענופ ןעמענסיורַא ךיז ןליוו

 .תורוד המכ טניז ןדנוברַאפ ייז ןענעז םיא טימ ןוא

 ױזַא זַא טגָאז רענייא .ןעניפעג ךיז םעוו דיירסיוא ןַא ,ךיז טייטשרַאפ

 ףרַאד החונמ םוקמ ַא ןענופעג רע טָאה ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא יוװ

 ? שיריי טימ ןייז ?ּפטמ ךיז רע לָאז סָאװ-וצ ָאט שילגנע ןיא רוטלוק עכיוה

 זיא ןרָאי ענייז ןיא ןוא ןסעגרַאפ ליפ וצ טָאה רע זַא ןהנעט טעװ רעטירד ַא

 .שיריי ןענרעל ןעמענ וצ ךיז רעדיוו רעווש

 , םענופ ןרעדנוזוצּפָא ךיז ױזַא יו םינפוא זיולב ןענעז םיכרד עַּלַא יד טָא

 ירכ ןרָאי רעטנזיוט שיגָאלָאיב ןדנוברַאפ ןעמ זיא םעד טימ סָאװ טועימ

 טלָאװ ןָאטענ סָאד ןטלָאװ עַלַא טעמב ביוא .ןבעל סָאד ןכַאמ וצ רעגנירג ךיז
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 ךערברַאפ ַא .ה .ד ,ןעגנַאגעגרעטנוא ,קלָאפ עשידיא סָאד .ח .ד ,טועימ רעד

 רעטרעדנוה ,ןיינ ,ןענָאילימ ןופ עּפורג ַא ןגעקטנַא ןרָאװעג ןעגנַאגַאב טלָאװ

 ןבילקעננָא ךיז ןבָאה סָאװ עלַא ןענעכערוצ ןעמ ףרַאד ָאד תמחמ ,ןענָאילימ

 ןופ סיױרַא ןענעז ?לארשי ינב יד טניז תורוד יד ןופ ךשמ ןיא קלאפ ןיא

 וצ ליפ ױזַא ףיוא וצ ךיז טסַאּפ סָאװ רערעדעי ,רעטרעוו ערעדנַא טימ ,םירצמ

 ,ריסָאנעג ַא ןיינאב וצ טפלעה רעדירב ענייז ןופ ןסערעטניא יד ןקידעש

 .שטנעמ ומכ רָאנ דיא ומכ רָאנ טשינ לוסּפ רעלסַאּפוצ ַא זיא רַאפרעד ןוא

 ןעמונעג טשינ לָאמניײק טָאה רע ןַא ןהנעט לָאמ טרעדנוה ךיז רע ןָאק

 ,רעלדניווש רעדעי ןָאק סָאד .קֶלֶאפ סָאד ןטיהוצפיוא ךיז ףיוא תוברע ןייק
 עכלעזַא ןופ עקאט טרעהעג סָאד בָאה ךיא ןוא -- ןגָאז רעכיווערַאמ רעדעי
 סָאװ תונברק עלַא יד זַא ןיא טקַאפ רעד ,ץעזעג ןופ טשינ ןטלַאה סָאװ

 יז סָאװ תוינערוּפ עלַא ךרוד טכַארבעג ןבָאה וניתובא-תובא ערעזדנוא

 -ַאּפש רעד ךרוד ייס ,הפוקת רעשימיור רעד ןיא ייס ןענַאטשעגסױא ןענעז

 ןופ קידנרער טשינ ןיוש ,ןטייז סיקצינלעמכ ןיא ייס ,עיציזיווקניא רעשינ

 טסקַארטואק א ןעוועג ןיוש ןענעז ןשינרעטַאמ עלַא יד טָא --- תוחיצרדיצַאנ יד

 השורי יד .ןרעוו טיהעגּפָא ןומ השורי יד זַא םישרוי עסידנעמוסכַאנ יד טימ

 עזעינילער יד ??וכ זיא סָאװ רוטלוק יד רָאנ ,עינילער יד אקווד טשינ זיא

 ,עיצידַארט

 יד וצ טָאה ?לכב טלעװ יד וליפַא .ץלַא טשינ ךָאנ רעבָא זיא סָאד

 רעד זיא רוטלוק עשידיי יד תמחמ ,העיבת ַא םַאטש רעייז ןופ סרעפיולטנַא

 יד ביוא ןוא ,תוצופת יד ןיא רוטלוק רעשידיא רעד ןופ טציא ןייבנקוד

 לײטדנַאטשַאב ןקיטכיוו ַא ןָא טלעוו יד טרעוו רעטנוא טיינ רוטלוק עשידיי

 -טלעוו יד ןַא ןנָאז ןרָאטַאלימיסַא סָאװ סָאד ןוא ,רוטלוק-פלכ רעד ןופ

 זיא סע .שינעדנעלב ַא טושּפ ןיא ןפיולרעביא ַאזַא ךרוד טניוועג רוטלוק

 רעקרַאטש רעד ידכ ןכַאוװש ַא ןופ ןסיב םעד ןעמענוצ לָאז עמ ןעוו יוװ קיטכיר

 ַאזַא ףיוא רתיה ַא סורַא ךיז טינ סָאװ רענייא .רעקיטפערק ךָאנ ןרעוו לָאז

 .ןגיוא ערעזדנוא ןיא לוסּפ ןייז זומ סָאװ רעלסַאּפוצ ַא ןיא הלווע

 עשיסקָאדָאטרָא יד סָאװ ןרירפוצ רָאנ ךיא ןיב רַאפרעד עקַאט טָא

 ןייק טשינ ןבָאה ,לָאערטנָאמ ,טָאטשנריובעג ,ןנָאז ןעמ ןָאק ,ןיימ ןיא םינבר

 רעטוג ַא זיא סָאד ,שידיי ןייק טינ ןענָאק סָאװ םינבר ענעי טימ אשמו עגמ

 לסיבַא סיױדַא טפור ןוא ןכַאמ עטצעל יד סָאװ וקעציו רעד ןוא ,ןמיס

 ריא ןעװעג ןיב ךיא סָאװ ,טפירשנכָאװ רעשילגנע רעד ןיא עיטַאּפמיס

 ןענַאק םינב עכעיטינשברוד .רופ ןצ טשינ טרילעּפַא ,רָאטקַאדער רעטשרע

 ייב ."טנרעלעג טעינ ךיס טָאה עטַאט רעד, :ךיירסיוא ןַא ןבָאה רשפא

 ,ןענרעל וצ ןיילַא ךיז ןיילק טטײנ ןענעז ייז ,ךייש טשינ סָאד זיא םינבר

 -ַאיכ ךיז טנַאמ-עד ָאד .ןייַלַא ךיז ןופ יו טעמכ ךיז טנרעל שידיי זַא טרפב

 ."ךיז טדעד שידיי , טדָאװ-טונ סקיל
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 קצב ָא ר .א .א

 ןעמעננַא ןפרַאד רוטלוק רעשידיי רעד וצ טנָאנ ךיז ןטלַאה סָאװ עלַא

 טושּפ ןוא לָאערטנַאמ ןיא םינבר עשיסקָאדָאטרָא יד יו גנולעטש עבלעז יד

 יאדווא םינבר ןוא קלָאפ ןשידיי ןשיווצ סרעוט עכעלטּפַאשלעזעג זַא ןרעדָאפ

 "קנופ סָאװ עֶלַא ייב 5:06 008 חסח ַא ןייז לָאז םָאד .שידיי ןענָאק ןזומ

 ,קלָאפ םייב ןרינָאיצ
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 שידיי רַאפ ןָאטּפיוא ןַאק דיחי רעד סָאװ

 רעשיטערָאעט רעד טימ קיטרַאפ ןצנַאגניא טשינ ךָאנ ןיב ךיא שטָאכ

 יּפערט ןטשרע םוצ וצ טציא ךיא טערט ,םַארנָארּפ רעזדנוא ןופ גננודנידנַאב

 ,רעטייל ןשיטקַארּפ םענופ

 זבָאה סָאװ םידיחי יד ןנעוו טדערעג ךיז טָאה ?לטיּפַאק קידרעירפ ַא ןיא
 -ידיי יד ןוא -- רעטַאעט םעד ,עסערּפ יד ,רוטַארעטיל עשידיי יד טיובעג

 סָאװ עגַארפ יד ןעמיװשסיורַא רשפא טעוװ ָאד רעבָא .ללכב רוטלוק עש

 ייוצ ןשיװצ, סעצרּפ ןיא ,בר רעקסירב םעד טגערפ יבר רעלַאיב רעד

 סָאװ ?לארשי-ללכ ןרַאפ ריא טָאה סָאװ ,יכר ,רימ טנָאז ןוא -- :"גרעב

 טָאה ,יבר ,סָאװ ?דיי ןקידניז ַא רַאפ טרפב ...?דיי ןטסָארּפ ןרַאפ ריא טָאה

 ?םידמוליטשינ רַאפ ריא

 -יירש ַא טייז ריא ,טוג זיא ךייא, :ןנערפ רענעייל רעד ַאד ןָאק ױזַא
 ריא ,סעיצוטיטסניא ערעכעה יד ןיא גנַאננייא טָאה ריא ,רָאטקעל ַא ,רעב

 ."ןלעוּפ טשינ סע ןענָאק רימ סָאװ ןכַאז ןריפסיוא טנַאק

 טנַאה ַא ןניילוצ ןָאק רערעדעי

 לרַאק ץעגרע ןטרָאד טָאה יו רעבָא ,תמא זייוולייט יאדווא זיא סָאד
 -ילעטניא םתס רעד ןוא ,"תוחכ ענייז טיול ןדעי ןופ, טגָאזעג סקרַאמ
 ןַאטּפיוא לָאמַא ןָאק שידיי טימ תוכייש ַא טָאה סָאװ שטנעמ רעטנענ

 סע .ןוייווַאב טשינ סע ןָאק הפיסא עשרעביירש ַא סָאװ ,ןיילַא רעקנינייא יז

 טייקשירעלַאפנייא רעד ןָא רעמכָאנ רעבָא ןדנעטשמוא יד ןָא ךיז טדנעוו

 יניא םעד ןופ ןליװ םעד ןָא רעדיוו רקיע רעד ןֹוא ,טייקידווערעלקסיוא ןוא
 .טנַאסערעט

 !עיוב ןָאק רעטייווצ ַא ,לַאנרושז ַא רַאפ ןטנענָאבַא ןפַאש ןָאק רענייא
 ַא ןדנירג ןפלעה ןָאק רעטירד ַא ,טלעג ןביילק ךרוד רעטנעצדרוטקוק  ַא
 ַאזַא רַאפ טנגענ רעד ןיא רעדניק ןעמענפיונוצ ןָאק רעטרעפ ַא ןוא .לושי

 טנפעענ ךיז טָאה לוש עכעלטלעוו עטשרע יד ןעוי' זַא ףיז טכוד דימ ,לושי
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 סַא ב ָא ר .א .א

 ןיטנע ןטלַא ןפיוא) ןיטנע לאוי ןוא יקסווָאלטישז .רד ןבָאה קרָאיזוינ ןיא

 -ייה יד ןיא ןייג, וצ אדבוע יד ךיז ףיוא ןעמונעג (ןביולג סע ןעמ ןָאק

 ןופ רעמ ךס ַא טרעוו דימ ייב זיא סָאד טָא .םידימלת ןעלטעב ןוא "רעז

 .הּפלעב ענעטלַאהעג ייס ,ענעבירשעג ייס ,שידיי ןנעוו תושרד יד

 ןופ שזיטסערּפ םעד ןבייה וצ יו ,םינפוא רעקילדנעצ ָאד ןענעז סע

 ישידיי םעד ןרידנַאנַאּפָארּפ ןוא ןטקעיארּפ עסיוועג ןריפוצכרוד יוװ ,שייריי

 -דנוא יו ןרוטלוק ערעכעה סָאד ןעוט סע יוװ ,עדנַאנַאּפָארּפ ָאי -- קנַאדעג

 רַאֿפ עדנַאגַאּפָארּפ ןיא עקנַאשזעל-ימכח ערעזדנוא ייב רָאנ סעּפע .ערעז

 -ימ סיוא ןבינ רעדנעלגנע יד ,ןויוצנארפ יד ,ןשטייד יד .אטח ַא שידיי

 ןדנוא ייב ,רוטלוק רעייז רַאפ טלעו ירד ןעניוועג וצ ףיוא רעלָאט ןענָאיל

 ןוא ,סעימערּפ ,סעיזנעצער ןכוז ןעמ טעװ ךיז רַאֿפ :טרעקרַאֿפ טקנוּפ זיא

 .קידובכב ןעמ טרעװו ,שידיי וצ טמוק סע יו רָאנ ,רעדנַאנַא טימ ץלַא
 ,סע טסייה ,שידיי .טשינ טסַאּפ סע ,שטייטס, טגייווש עמ ןוא ,ןסירַאֿפ

 .ןרימַאלקער טשינ ןעמ רָאט

 ןייז טימ ,טָאה רע ןעוו דרָאבצרַאװש םולש טַָאהענ טָאה ?כש רעמ

 ַא ןיא רעװרַאס ןשיזיוצנַארפ ַא לָאמנייא ןפורעגוצ ,רָאמוה ןקידלדורּפש

 רעד .שידיי ףיוא גנולעטשַאב ןייז ןבענעג םיא ןוא ןַארָאטסער רעזירַאּפ

 סָאװ , .ךַארּפש יד טשינ טייטשרַאפ רע זַא טרעפטנעעג םיא טָאה "'ןָאסרַאג,

 ףיוא דרָאבצרַאװש רימ וצ טדנעוװעג לָאמ סָאד ןיוש ךיז טָאה "סָאד זיא

 "נַארפ רעד "!שידיי ןייק ןייטשרַאפ טשינ לָאז רעוורַאס ַא, שיזיוצנַארפ

 ןַא ,ךיז ייב טכַארטעג אמתסמ ןוא טקידלשטנַא ךעבענ ךיז טָאה זיוצ
 ןופ רעבָא ,סַאּפש ַא עקַאט ןיא סָאד .ךַארּפש ענשזַאו ַא ןייז זופ שידיי

 קלָאפ עטסָארּפ סָאד .ןינע רעטסנרע ןַא טרעװ ןסַאּפש עכלעזַא ךס א

 ביוא לָאמטּפָא ןוא ,ןעגנוצעזרעביא ןוא סעיגָאלָאטנַא ןייק ןופ טשינ סייוו

 הליחתכל סע טָאה רע זַא טשינ ןעמ סייוו שילננע ןיא ןשַא טנעייל עמ וליפא

 ןרעטיימורט ןוא ןעעגַאבַארַאב ןוא ןקיוּפ ךרוד רָאנ .שידיי ףיוא ןבירשענ

 ַא טימ ןעיצַאב ךיז לָאז רע זַא ,סאנ ןופ ןשטנעמ םעד ןקריוװַאב ןעמ ןָאק

 .רמערפ םיא זיא סָאװ םעד וצ ץרא ךרד ןסיוועג

 ַא טנעילעג לָאמַא ךיא בָאה ַאירעטעּפַאקזרעװקפידרַאװרַאה א ןיא

 לּפעט ַא קנַאב"וט םייב ןלעטשַאב קעװַא לייוורעד ןוא ,לַאנרושז ןשיריי

 ןעמונעגוצ לייורעד טָאה ,קַאילַאּפ ַא םינּפא ,רעמענוצ-םילכ רעד .עװַאק
 ןבָאה ערייב ןוא ןטלעטשענונָא ןטיױוצ א ןזייו קעװַא ןוא לַאנרושז םעד

 .טּפַאכעג ךימ ןבָאה ייז סָאװ ייב ,הריבע רעד רעביא טעקיכיכעג ךיז ייז

 רעד ןוא -- לַאנרושז םעד טנַאמעג ןוא ןפָאלענוצ ךיא ןיב דלַאב רעבָא

 .פכיימש ןשיּפעל םענעגעלרַאפ ַא ןיא ןרָאװעג ?גלונמ ייז ייב זיא רעטכעלעג

 .ןוקית ַא טָאהעג ָאד טָאה שידיי

 שיריי ןדער סָאװ ,איסהרפב טָאלב שידיי ַא ןענעייל סָאװ ןשטנעמ
 -ָאו ,טרָאװ ןשידיי ןרַָאפ ,קיצניוו יו ,סעּפע ןעוט רעצעלּפ עכעלטנפע ןיא
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 שידיי עירעפמיא יר

 ויא שידיי זַא ,ןניל רעד ןצַאלּפ זומ ןָאט סע ןלָאז רעטנויוט ןעוו םיר

 רעביירש ַא ךָאנ טימ לָאמַא ןיא ןַאמשיפ בקעי .טיוט יו טוג ױזַא ןיוש

 -םױרַא יירד עלַא ןענעז רימ ,קרָאי-וינ ןיא ?עטָאה ןיא רימ וצ ןעמוקעג

 ןַאוב ַא .שידיי ןיא טדערעג ייז ֹוצ בָאה ךיא ןוא ,עדניוו רעד טימ ןרָאפעג

 טבוד) ןפורעגּפָא ךיז טָאה ןישַאמבייה רעבלעזרעד ןיא ןעוועג זיא סָאװ

 ."שילגנע ןעמ טרער עקירעמַא זיא , זַא (טנעצקַא ןשישטייד ַא טימ ךיז

 רעטעּפש סע טָאה ןַאמשיפ יו ןזא ,יעבדכ טרעפטנעענּפָא םיא בָאה ךיא

 -וצ ןעוועג אקווד רע זיא ,םולָאק לַאנרושז-גרָאמ ןייז ןיא ןבעגעגרעביא
 -עג טרָאפ זיא הצע ןייז ,ןעדָאװ אלא ,"טייקיטרעפנָאלש , רעד ןופ ןרירפ

 וצרעד טייצ-המחלמ ןיא ךָאנ ןוא ,םייוג ןשיװצ ןענעז רימ תעשב זַא ,ןעוו

 ױזַא ןייז טשינ רימ ןפרַאד (המחלמ-יצַאנ רעד תעב ןעוועג ןיא סָאד)

 -לַאפ ַא ,ךיא טלַאה ,שוריפב זיא סָאד .ןושל רעזדנוא טימ שירעפורסיורַא

 ןיא הביסמ רעזדנוא ןיא ןעוועג יוג רעד טלָאװ .ךַאז רעד ףיוא קוק רעש

 -כערַאב ױזַא טקנוּפ שידיי זיא ךיז ןשיווצ רעבָא ,שרעדנַא סעּפע סָאד

 - .שילגנע יו טקיט

 קעטָאילביב-סטעטיסרעווינוא יד זַא ןריפסיוא טשינ ריא טנָאק רשפא

 זַא ,ןעז טרָאפ ריא טנָאק רַאפרעד רעבָא ,גנוליײטּפָא עשידיי ַא ןבָאה לָאז

 .ןקעטָאילביב עשיטָאטש ןיא רעכיב עשידיי ןרעדָאפ לָאז עמ

 םידיחי ץענעפרָאװרַאפ

 -פיוא ןבָאה סָאװ עכלעזַא קלָאפ ןשיװצ ןעוועג לָאמעלַא ןענעז סע

 ,רובכ טימ טקיטעזעג ךיז ןבָאה סָאװ םיאבנ יד יװ ,592 ןרַאפ רעמ ןָאטעג

 םעד טכַארבעגסױרַא ץרּפ טָאה "םיליהת לטיּפַאק ַא, ןשיטסימ ןייז ןיא

 א טימ ךיז טקערקרַאפ סָאװ ,רעגערטרעסַאװ רעטסָארּפ ַא ןַא ,קנַארעג

 "חרוא ןַא יו רעמ הרצ תע ןַא ןיא ןעמוק ץינוצ לָאמַא ןָאק ,ירבע לקיטש

 .םייח

 רַאֿפ רעכיב עשידיי ןופ סרעלמַאז יד ןנעוו טנַאקַאב זיא קיצניװ רעייז

 ןביילק טימ ּפִא ךיז ןביג סָאװ עכלעזַא ןַארַאפ ןענעז סע .סעיצוטיטסניא

 -סיוא ןענעכייצרַאפ סָאװ רעדָא ,ןקעטָאילביב רַאפ ןעגנוטייצ ןופ ןטינשסיוא

 -נַא .ךוברעטרעוו ןשידיי ןסיורג ןטנַאלּפעג ןרַאפ תומוקמ-הארמ ןוא ןקורד

 לָאז סע רע ָאטשינ וליפא זיא סע ןוא רָאלקלָאפ טימ ּפֶא ךיז ןביג ערעד

 יד טלעפ סעיצוטיטסניא-רוטלוק ערעזדנוא ןופ ךס ַא ןיא .,ןקיטומרעד ייז

 סע ןוא ,םיױג יר ייב טניפעג עמ סָאװ ,טייקטריזיליוויצ עשינעמלטנעשזד

 ןרעינַאמ ןיא תוינע רָאנ ,טלעג ןיא טייקמערָא טימ ןָאט וצ טשינ טָאה

 .תווינע טשינ תוינע -- טייקכעלשטנעמ ןוא

 -ָאכ ,סעּפורג עשיטַאמַארד רעבָא ,רעטַאעט ַא ןעיוב ןענָאק עֶלַא טשינ

 ןייא טָאה סעלעגנַא-סָאל ןיא .ןדנירג ןריבורּפ ךס ַא ןענָאק ןזיירק עלַאר
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 קא בָא ר .א .א

 -ןיא טשינ ףיוא טוט סָאװ ,שידיי ףיוא רעטַאעטירעדניק ַא ןפַאשעג ןַאמ

 טדערעג ךס ַא טרעוװ סע וװ ,ןצנערעפנַאק קילדנעצ רַאּפ ַא יו רעמ ךרעדןַא

 ,סעיצולָאזער טפַאש עמ ןוא

 .ןזיירק-ןעייל ןעמוקעגפיוא ןענעז רָאי קילדנעצ רָאּפ עטצעל יד רַאפ

 יָאד יד .םירישכמ ךס ןייק ןוא טלענ ןייק ןבָאה טשינ ןעמ ףרַאד םעד וצ

 םעד ןטיײרּפשרַאפ וצ ןָאטעגפיוא לסיב שּפיה ַא טָאה עיצוטיטסניא עקיז

 ןיא םידיחי רַאפ דלעפ ַא זיא סָאד ןוא ,טרָאװ ןשידיי ןיא סערעטניא

 "וקסיד ,ןענעייל סָאװ ןשטנעמ 2820 ַא ףיונעצ ךיז ןעמוק .בושי ןרעי

 םעיו ףיוא העּפשה לקיטש ַא ןבָאה סָאד זומ ,רעזייה ענעדיש'רַאּפ ןיא ןריט

 -ײב עשידיי רעמ סָאװ ןפיוק ןעמ זומ ,ןטרָאד ךיז טניפעג סָאװ גרַאוװגנוי

 .ךיז טסקַאװעצ רוטַארעטיל עשידיי יד זַא זיא לכה ךס רעד ןוא --- רעכ

 םסָאװ ,האצמה רענעגייא ןַא ןופ ליּפשייב ןקניניילק ַא ןבעג ָאד רימָאל

 רעביא ריצַאּפש ַא טכַאמעג ךיא בָאה הנשה שאר רַאפ ,ןטַאש טשינ ןָאק

 "עג בָאה ךיא רָאנ וװ ןֹוא ,תובוט הנשל ןפיוקרַאפ סָאװ ןעמָארק לָאצ ַא

 ,שידיי ףיוא ןעגנוסירגַאב ןייק ַאטשינ ןענעז ךעלטרַאק יד ףיוא זַא ,ןעז

 זיולב ףיוק ךיא זַא טגָאזעג םיא ןוא רעטלַאװרַאֿפ םעד ןפורעגוצ ךיא בָאה

 טימ עבלעזַא ןענופעג ןטרָאד ךיז ןטלָאװ סע ןעוו רָאנ ,הבוט-הנשל ןייא

 .ךס ַא טפיוקעג ךיא טלָאװ ,שידיי

 "עז סע ןַא ,טסוװעג טשינ טַּפֶא ןעמ טָאה ןעמָארק עשיאיוג יד ןיא

 טָאה .לֵאפ ןדעי ןיא ןוא ,ןטפירשפיוא עשידיי טימ עכלעזַא ןַארַאפ רָאג ןענ

 י"עשטניוו עשידיי טימ סַאּפַאז ַא ןפיוקוצנייא אבהל ףיוא טגָאזעגוצ ןעמ

 .סעינַאוו

 הנשל-לארשי עטיײרּפשרַאפ-טיװ יד ןופ רעטערטרַאפ רעקרָא-וינ רעד

 ץקיזָאד יד ןופ לייט זַא ,ןערַאטס וצ ךיז טגָאזעגוצ ךיוא דימ טָאה תובוט

 יו םוג ױזַא ,ןעגנוסירגַאב עשידיי ןבָאה ןלָאז תובוט-חנשל עשיטסיטרַא

 . שילננע ןיא ןוא שיאערבעה ןיא

 גנוטייצ-טסריוה ַא ןיא סעמַאמ וצ רסומ

 -עייל רעד טעװ עדנַאגַאּפָארּפ טימ ןכיירגרעד ןָאק עמ טייוו יז ףיוא

 -  .עיצַארטסוליא רעקיסָאװטָא רעד ןופ ןעז רענ

 עשידיי עטסערג יד רימ וצ טדנעוועג ךיז טָאה קירוצ טייצ ַא טימ

 -דַא וצ םנעגעגמוא ןוא ןָאטסָאב ןיא טּפַאשלעזעג עשיּפָארטנַאליפ-ןעיורפ

 טָאה עמעט יד זַא ךיז טייטשרַאפ ,ננולמַאזרַאפ עכעלרעי-בלַאה א ןריפער

 ,גנואיצרעד-רעדניק יוװ ,עשינַאלָאכיסּפ ַא ןייז טפרַאדַאב

 וליפא רעדָא ,עמעט יד טשינ רעבָא ןעמונעגנָא ךיא בָאה טעברַאפ םעד

 ןענעיילרַאפ ןוא שידיי ןגעו ןדער וצ ןעוועג זיא ןַאלּפ ןיימ .דלעַּכ סָאד
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 שידריי עירעּפמיא יד

 ּבשיִנ ךיא בָאה סטלָאצעג ןייק .יוו: ינזַא .שידִיי ףיוא עקַאט םכילע-םולש

 .ןעגנַאג עננייא עוויטוקעזקע יד זיא ,ןעמונעג

 לעוצעּפס ,ןטקַאטנַאק-עסערּפ טָאהעג טָאה עיצַאזינַאנרַא יד יו תויה

 שזַאריט ַא טַאהעג טלָאמעד טָאה סָאװ -,ןְאסירעמַא גנינװיא סטסריוה טימ;

 יניא ןַא ןבעג לָאז .ךיא זַא ,ןרָאװענ טדערעג זיא ;ןָאילימ ַא רעכעה ןופ

 יַאלָאכיסּפ א רעביא --- ןעוועג גנַאלרַאפ רעד זיא לָאמַא רעדיוו .,זיוורעט

 סע טייהננעלעג ַא רַאפ סָאװ ,ןעזעגנייא רעבָא ךיא בָאה ָאד .ןינע ןשינ

 בָאה ןוא סעקירדנעמש רעדנעלננעדינ יד ןרסומוצסיוא ?סיבַא ןייז טעוװ

 -לעזַא יװ ױזַא .שידיי ןגעוו ויוורעטניא ןַא ףיוא טרַאּפשעגניײא אקווד ךיז

 עסיורג יד ןיא טפָא טשינ ןעמ טעז סעמַאמ עשיריי ןצ דייר-רסומ עכ

 םינלעב ןעוועג ןטלָאװ סרענעייל יד זַא ךיא ןכער ,ןעגנוטייצ רענַאקירעמַא

 יניא ןצרוק םעד ןענעיילרעביא ןוא ?ּפעק ןוװַאקישט ךפיוא ןָאט וצ קוק ַא

 זוא עטריזינַאקירעמַא יד ױזַא יו ,ןלעטשרָאפ ךיוא ךיז ןָאק עמ .ויוורעט

 יז ןעוו טריגַאער ןבָאה סטייטס דנַאלגנע-וינ יד ןיא ןדיי עטרילימיסַא

 -נוא ןַא ןוא "טכַארבעגמוא טרעוו שידיי זַא טגָאז, ?ּפעק ַא ןעזעג ןבָאה

 ."ךַארּפש רעייז ןטָארוצסיױא ןפלעה סעמַאמ ענרעדָאמ יד, זַא לּפעק טשרעט

 ןריטיצ טשינ ָאד ?עו ךיא ?עיצקעל יד ןעגנַאגעג זיא ױזַא יו ןוא

 זיא קוסּפ ןייא רעבָא ,ווירב סעקטנעדיזערּפ רעד ןופ ןעגנַאזעג-ביול עלַא

 -רעה יד ןיא טצירקעגנייא ךיז טָאה עמעט רעייא , ;:ָאד ןעגנערב וצ קיטיונ
 ןדער טנווַָא טנייה ןעמ טעוװ רעזייה ךס ַא ןיא ןוא סרערעהוצ יד ןֹופ רעצ
 יו ,טזייואב ווירב רעצנַאג רעד ."ןעגנואימַאב ערעייא קנַאד ַא ,שיריי

 ןשידיי ןרַאפ טרעטסיינַאב ןרעוו ןָאק עיצַאזינַאגרַא עלערוטלוק-טשינ ַא ױזַא
 -רוטלוק ַא דצמ גנוגנערטשנא עטסנעלק יד ָאד רָאנ זיא סע ןעוו ,וטפיוא

 ,רעוט

 (ןָאטסָאב) ןַאקירעמַא גנינוויא

 גערבמוא ןפלעה סעמַאמ עסיטנייה זַא ,טגָאז סַאבָאר .רד
 טױטעגּפָא טרעװ טשידיי זַא טגָאז רע ,שידיי ןעג

 ןענעייל ןוא ןדער וצ ּפִא ךיז ןגָאז עכלעוו ,ןרעטלע עשידיא עקיטנייה

 רעבָא ךעלעמַאּפ ןפלעה ,רעדניק ערעייז ןופ ךַארּפש עכעלגעט יד יו !שידיי

 ר"ד ןופ גנוניימ רעד טיול .ךַארּפש יד ןעננערבוצמוא ןפוא ןרעכיז ַא ףיוא

 רוד ןקיטנייה ןפיוא העּפשה עסיורג ַא טביאענסיוא שידיי טָאה קַאבָאר
 ,ןפוא םעד טימ ךיוא רָאנ ,ךַארּפש רעד ןופ טייקנייש רעד טימ זיולב טשינ

 עשידיא יד סָאװ םעד בילוצ .ןעגנורעדליש עשידיי ןבענרעביא ןעק יז יו
 ינעווטיונ רעד רַאפ שינעדנעטשרַאפ עמערַאװ ַא טָאה עיצַאזינַאנרָא-ןעיורפ
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 קַאב ָא ר .א .א

 קַאבָאר ר"ד ןופ עיצקעל א טנדרָאעגנייא יז טָאה שידיי ןענרעל וצ טייקיד
 סמכילע;םולש ןענעיײל טעװ רע וװ ,"הליפת ןכשמ , ל?ּפמעט םעד ןיא

 שידיי .ןעגנורעלקפיוא ןוא ןעגנוקרעמַאב ענעגייא ענייז ןבענוצ ןוא קרעוו

 .טעטיטנעריא רעייז ןטלַאהנָא ןענעק ןלָאז ןדיא ידכ ןרעוו טיהענפיוא זומ

 יד וצ ןדער רע טעװ םעד ןגעוו ןוא קַאבָאר ר"ד ןופ גנוניימ יד זיא סָאד

 ןַא ,ננוניימ יד ּפֶא טפרַאװ רע .עיצַאזינַאנרָא-ןעיורפ רעד ןופ רעדילנטימ

 -ּפִא טימרעד ךיז לָאז'מ ןַא ,שידיי ןיא ןטרעוו גונעג ןַארַאפ טשינ ןענעז סע

 זיא ךַאוּפש רעד ןיא זַא ,ןזיװַאב רע טעוו עיצקעל ןייז ןיא ןוא ןבעג

 סָאװ ,עמַארד ןוא רָאמוה ,ןעגנולייצרעד עצרוק ,עיזעָאּפ עטסנייפ יד ןַארַאפ

 ,.ןרוטַארעטיל ערעדנַא ןיא ןעניפענ וצ רעווש וליפא זיא

 .רעטסורב יסנַאג ןופ טריטויוװרעטניא
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 ןצונ ןעגנערב ןענַאק סעימערפ יד ווו

 יד רַאפ סעימערּפ ףיוא טלעג ןעווענ בדנמ ןבָאה סָאװ ןטַאנעצעמ יד

 סָאװ ,טעדוװירקעג קרַאטש ןעניפעג ךיז ןוומ שידיי ףיוא רעכיב עטסעב

 ףךָאנ יי ןעמ טריקיטירק ,םיחבש נונעג טשינ ייז טיג עמ סָאװ יד אל

 -לעזַא רָאנ ןריקיטירק סָאד זַא ןגָאז ןענָאק ייז ,תמא .עסערּפ רעד ןיא טּפָא

 ןלעװו ייז זַא ,ןליפ סָאװ רעדָא ,עימערּפ יד ןעמוקאב טשינ ןבָאה סָאװ עכ

 ןייק טשינ טָאה קיטירק יד זַא ,ךיז טכוד רימ רעבָא .ןעמוקַאב טשינ יז

 .ןלַאֿפ עטסרעמ יד ןיא ,סכעלנעזרעּפ םוש

 םָאה רעבָא ,ןעגנופַאש ערעסעב ֹוצ ןרילומיטס ןפרַאד סעימערּפ יד

 ןוא ,לומיטס ןייק טשינ ןפרַאד טנַאלַאט ןבָאה סָאװ יד .אקוודדוַאל זיא

 יװ יױזַא .ןפלעה טשינ עימערּפ םוש ןייק ייז טעװ ,טשינ ןבָאה סָאװ יד

 יָאק סרעביירש רעמ סָאװ ,הלעמ עקיצנייא יד זיא ,ףיז ןרעמ סעימערּפ יר

 ןעמוק לָאמ עַלַא טשינ רעבָא .רעלָאט טרעדנוה רֶאּפ יד ןופ ןסינעג ןענ

 "ניײרַא ךיז ןזומ תוינּפ עכעלנעזרעּפ .עלופטסנידרַאפ יד וצ סעימערּפ יד ןָא

 עשירארעטיל א וװ ןוא ,ַאטַארג ַאנָאסרעּפ טשינ זיא רעביירש ַא וװ ןרַאש

 וליפא ךייש ןיא ץלַא סָאד .ןטייקכַאװש עכעלשטנעמ ןֶא טשינ ןיא ירושז

 ,לטלעוו שיריי רעזדנוא ןיא המכו המכ תחא לע ,סעימערּפ לעבָאנ ייכ

 ,ךעלטנָאק ןוא ןיילק יױזַא זיא סָאװ

 עירנעפיטס ןיס א טמוקַאב רעלייצרעד רעדָא טעָאּפ רעסיוועג ַא זַא
 טיינ סָאד רעבָא ,הלווע ןייק טשינ רעכיז זיא ,ןבעל ןייז טרעגנירגנרַאפ סָאוו

 רעטנוא טמוק רָאנ ,ןליצ-רוטלוק עקיטיונ ןֹופ ןעמַאר יד ןיא ןירַא טשינ

 םָאװו ,טפַאשרבח ,טייקכעלטפַאשלעזעג ,טפַאשרערורבזטוג ןופ קירבור רעד

 םער טלעטשראפ טפאשרבח יד ל?לייו ,ףננ-ןבא ןימ ַא רוטלוק עגונב זיא
 .גנַאגוצ ןוויטקעיבא

 רימ ןפרַאד ,ןרילומיטס ביוא זַא ,ןענָאטַאב וצ קיטיונ זיא לכ םדוק

 -נילטשרע ףיוא ןרירטנעצנָאק ךיז ןפרַאד רימ .סרעבייהנָא יד ןרילומיטס

 ןופ ןלַאפסױרַא טשינ ןלָאז ייז זַא ,ןקיטומרעד ןעמ ףרַאד ייז תמחמ ,ןעג
 | .ערעטלע יד טימ טפעמרַאפ
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 ק ַא בָא ר .א .א

 -עז סָאװ ,ןטיבעג עכלעזַא טימ רעמ ןייז לּפטמ ךיז ןעמ ףרַאד ךיוא

 -יירש יד ןענעז ךָאד ןוא קיטיונ ןענעז סָאװ ,טזָאלענּפָא זדנוא ייב ןענ

 ,ןעננוצעזרעביא ?שמל ,דלעפ סָאד ןריויטלוק וצ טוהל טשינ סרעב

 א ,ןזייוווצנָא גונעג רעבָא זיא טציא .ןרעקמוא ךָאנ ךיז רימ ןלעוו םעד

 -עזרעביא ןקיטומרעד וצ ידכ ןוא ,ןעננוצעזרעביא רעמ ןבָאה ןזומ רימ

 ןימ ַאזַא רָאפ ךיז ןעמענ סָאו ,עכלעזַא ןרימערפ וצ זומ ַא זיא סרעצ

 סיורג טימ ןעמונעגפיוא ןעננוצעזרעביא ןרעוו לארשי-תנידמ ןיא .טעברַא

 .סעימערּפ עכיוה ןעמוקַאב ןוא דובכ

 -ידיי ןיא רוד ןננוי םעד ןרילַאטפניא וצ זיא רעכלינ ךָאנ זיא סָאװ

 ביוא זַא ,טסווועג ןעמ טָאה הפוקת רעשידומלת רעד ןיא ןיוש .םינינע עש

 ןעמעו טיס רעטעּפש ָאטשינ ןיא ןברד תיב-לש-תקונית יד טזָאלרַאפ עמ

 - ,ןעלדנַאה וצ

 דַאז ַא זיא סָאװ ,גנואיצרעד ןינע ןיא ןײגנײרַא טשינ ךיא ליוװ ָאד

 ,ןַאלּפ ַא ןגיילרָאפ ָאד ךיא ליוו סעימערּפ וצ תוכיישב ּדעּבֶא ,ךיז רַאֿפ

 ךיא בָאה קידוצ ןרָאי טימ ןיוש ןוא ,לענינירַא טשינ ךעלריטַאנ זיא סָאװ

 .םעד ןגעוו ןבירשעג טָאהענ

 טפרַאדַאב ןטיָאװ סעימערּפ יד ןופ עכעלטע ןזַא ,ונייהד ,טלַאה ךיא

 עלַא ןופ רעדניק עלַא ןשיווצ רעהרַאפדַאידַאר ַא ףיוא ןרעוו .טצונעגסיוא

 ןסיוינ ַא ףיױא ןרעװ ןָאטעג ףרַאד סָאד .ןבָאה רימ סָאװ ,ןלוש םינימ

 יד .שינעעשעג א ןיא סָאד זַא ןליפ ןלָאז רעדניק יד זַא ,ױזַא לקשמ

 ןקילײטַאב ךיז ןלאז םַארנָארּפ ןפיוא ןוא עכעלטע ןייז ןפרַאד סעימערּפ

 -ָאֹּפ רעייז ןרעוו ןָאק ,טסייה סע יוװ ,"זיווק , ןימ ַאזַא .תוחוכ עטסוווַאב

 ןבייה ךָאנ-עױזַא ןוא םוטעמוא םעד ןנעוו ןדער לָאז עמ זַא ױזַא ,רעלוּפ

 .שידיי ןופ שיזיטסערּפ םעד

 ןללש עשידיי ףיוא טצענערנַאב ןייז טשינ ףרַאד "זיווק , ַאזַא רעבָא

 יד זַא ,ױזַא ןעמַאר ערעסערג ןיא ןרעוו טרעטיירבעגסיוא ןָאק סע ,ןיילַא

 -ָאק סענַארפ יד ןוא ,טריסעדעטניארַאפ ןרעוו לָאז טנגוי עשידיא עצנַאג

 םושב רעבָא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ץוחמ תועידי ןעמענניירַא ךיוא ןענ

 ןעוו יו ,סעגַארפ עשידיי-שיפיצעּפס ןלַאפסױרַא ןזָאל טשינ ןעמ לָאז ןפוא

 ןיא עיצַאניבמַאק-שטיװדנעס ַאזַא רעדייא .סעיצַאניבמַאק רָאפ ןעמוק סע

 .ךיז רַאפ תבש ןכַאמ וצ רעסעב

 -עג טלָאװ עמ רָאנ ,ןרעוו ןבענעג ןפרַאד סעימערּפ ;רבדה רוציקב

 רעכיז ןוא ,ןצונ רעמ טכַארבעג טלָאװ טלעג סָאד וװ ,ןריּפשסיױא טנַאמ

 ענעי ןענױלַאב וצ יו רעכליב זיא טנגוי יד ןריסערעטניארַאפ וצ זַא ,זיא

 "נירג עדָאטעמ עקיטציא יד ךיז טזָאל יאדווא ,שזַאטס ַא ןיוש ןבנָאה סָאװ

 -ענַאלּפ טרעדַאפ ָאידַאר ףיוא סרוקנָאק א ןריזינַאגרָא וצ .ןריפסיוא רעג

 טרעדנוה רֶאּפ ַא ביוא .ערעסערג ןטכיזסיוא יד ןענעז רעבָא רַאּפרעד ,ןעוו

 ןייז ןיוש סע טעװ ,שידיי ןינע ןיא ןניוצעגניירַא ןרעוו ןלעוו עכעלטננוי
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 שידיי עירעפמיא יר

 טרוחעגרעביא ךיז טלָאװ שינעעשעג יד יו ױזַא רעבָא ,סגיוועג םיודג ַא
 ןוא ,סערעטניא ןקידנסקַאװ ַא ףיוא ןטכיר ֹוצ ךיז זיא ,רָאי וצ רָאי ןופ
 -מיס ןענעז סָאװ ,סעיצַאזינַאגרַא ענעדישרַאפ יד ,רעוטירוטלוק יד ביוא
 ירכ ,ןעמַאזוצ טעברַאעג ןטלָאװ עסערּפ עשידיי יד ןוא שידיי וצ שיטַאּפ
 -ןָאלק רעקיצניו טַאהעג רימ ןטלָאװ .,ןייז-חילצמ לָאז סרוקנָאק ןימ  ַאזַא
 .שיריי ןופ הכרעמ רעד ףיוא סרעטומ

 סָאװ ,ןטַאנעצעמ עבלעזיד .וויטַאיציניא ןופ עגַארפ ַא ןיולב ןיא סע
 וצ ןרעוו ןגיווװַאב ךיוא ןענָאק סעימערּפ עשירַארעטיל ףיוא טלעג ןביג
 ןבלעז םוצ ןריפ ףוסדלכ-ףוס ןלעװ סָאװ ,ןקעווצ עשירעיצרעד ףיוא ןבעג
 ןעמ ןָאק ןבייהנָא .דרלעפ ןשידיי ןפיוא טייקשירעפעש ןוא ןסיוו --- תילכת
 סע ןוא ,ארנּפד-אמוי ַא ןיא סעיצנַאטסדָאידַאר עשידיי יד ןופ רענייא טימ
 ַא) רעמענרעטנוא ןַא ןענופעג ךיז טכָאװ סע ןַא ,ןסָאלשעגסױא טשינ זיא
 .םעד רַאפ ןייז ברע לָאז סָאװ ,(("עלכ "רעסנַאּפפ,
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 !?טשינ רימ ןענַאמ סָאװרַאפ

 ןביוהעגנָא טָאה שידיי סָאװרַאפ תוביס עטסערג עמַאס יד ןופ ענייא

 ןייטש ןפױַאד עכלעוו סעיצַאזינַאנרָא יד סָאװ ,זיא רעטנורַא גראב ןייג

 רעד ןופ סרעיוב ןוא סרעטערטרַאפ יד ןייז ןלָאז סָאװ ןוא ךַאװ רעד ףיוא

 יילימ ןייק ָאטשינ ייז ייב ןיא סע .ןענאטשענּפָא ןענעז רוטלוק רעשידיי

 רעדָא לקיטרַא ןַא ןביירש ןסייהעג טָאה שידיי רַאפ ןפמעק .קנופ רעשיטנַאט

 !עװעג תוחוכ יד ןענעז ךיוא .שידיי תבוטל גנולמַאזרַאפ ַא ףיוא ןדער

 ןוא ,רעטייווצ רעד ןופ טסווװעג טשינ טָאה עיצַאזינַאנרָא ןייא .ןפרָאװעצ

 ןריפוצכרוד ףױא ליצ ןייק .םינינע עריא טימ ןָאטרַאפ ןעוועג זיא עדעי

 יבנל תולווע .ןעװעג טשינ לָאמנייק זיא ?קשמ ןסיורג א ףיוא ןַאלּפ ַא

 לֶאְו סע רע רעבָא ,סקניל ןוא סטכער ןרָאװעג ןעגנַאגַאב ןענעז שיריי

 -עג טשינ זיא "ןַאכ דע, ןָאט יירשעג ַא ןוא רעדנעטש ןיא ּפַאלק ַא ןבעג

 "עג ךיז םָאה עמ ןוא ,זָארג ןופ רעקירעדינ ןעוועג ןענעז ןטסישידיי .ןעוו

 מעג יד ןציהעצ ךָאנ ןָאק עמ רשאב ,ּפָאק ןפיוא רעקעלפ ןעסעט ןזָאל

 עשירָאטַאלימיסַא ,,עטריזינַאקירעמַא ,סעיצַאזינַאגרָאטלענ יד ייב רעט

 סרעלקעמ יד ןענעז רָאנ ,זדנוא וצ טשינ ןרעהעג ייז .ה .ד ,ןשטנעמ-ןשיוװצ

 ַא עודיכ ךָאד ןענעז ןעדיא ןוא ( ; 480604440 ) תונומא ןשיװצ

 .ייז ייב עטקעס

 -ייצ עשידיי ןיא ןענעייל וצ ןעמוקעגסיוא ןיוש רימ זיא לָאמ ליפיוו

 ףיוא םלוע ןשידיי םענופ ננומעשרַאפ רעד ןגעקטנַא ןטסעטָארּפ ןעגנוט

 סָאװ רענדער ןייק וצ טשינ טזָאֿפ עמ סָאװ ,טימרער ןעגנולמאזרַאפ-ןסַאמ

 עמ טשינ .ןוויוא ןרעטנוא ןופ ןענעז ןטסעטָארּפ יד .שידיי ףיוא ןדער לָאז

 לָאז סָאװ גיהנמ רעד טלעפ סע .ייז טימ ךיז טנכער עמ טשינ ,ייז טנעייכ

 יד ןדע-סיוא טימ ןענעגונַאב טשינ ךיז ןוא ,עיצקַא עטקעריד ַא ןריפנָא

 : .סרעכַאמ

 ןיא ןטלַאהעג רדסכ ךיז טָאה סָאװ יורפ ַא ןסעזעג זיא ןַאב א ןיא

 ןענעז סָאװ, ןעיירש ןעמונעג יז טָאה לָאמ ןייא .ץיה רעד ףיוא ןנָאלקַאב

 ַאזַא ןיא ןּפָא ןייז טשינ לָאז רעטצנעפ ַא זַא ,סעקדנַארַאּפ ַא רַאפ סָאד
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 שידיי עירע פמיא ירד

 -ענ זיא ריא רעטניה .ו .א .א "ןלָאצַאב ךיז ןסייה ייז יבַא ,גָאט ןסייה

 זיא סָאװ} ןָאטעג גָאז א ןוא ,ןבייהעגפיוא ךיז טָאה סָאװ ןַאס ַא ןסעז

 טכַאמענפיוא טָאה רע "?ןפָא רעטצנעפ סָאד טליוו ריא ,ידייל ,רעמ רעד

 ,ןטסעטָארּפ יד וצ ףוס ַא ןוא -- רעטצנעפ סָאד

 סע ןעמ טכַאמ יװ .רעטצנעפ סָאד ןענעפעפיוא ןייֵלַא ןפרַאד רימ ָאי

 ?רעירפ ןופ ןרָאװעג טעװענַאלּפעג ןיוש זיא ץלַא ווװ גנולמַאזרַאֿפ ַא ייב

 ,קַאטַארטנָאק םעד ךיוא ןעװענַאלּפ ףרַאד עמ .טושּפ ץנַאג

 (א :םינפוא ייוצ ףיוא ןרעוו טריזינַאגרָא ןָאק עינַאּפמַאק ןימ ַאזַא

 זַא ,סלפיוו "עסיורנ, יד וצ ןדנעוו ךיז ןפרַאד סעיצַאזינַאגרָא עשידיי עלַא

 רעדייא שידיי רעכיג טייטשראפ סָאװ םלוע ןַא ןעמוק טעװ סע יװ ױזַא

 ןוא ןעמ ףרַאד ןכב ,(עניטנעגרַא ןיא) שינַאּפש רעדָא שיאערבעה ,שילננע

 .רעדילסקלָאפ עכעלטע ןזיולב טשינ ,סרענדערישידיי רַאַּפ ַא ןבָאה זומ עמ

 טעמכ זיא ,ןפוא ןשיטַאי ַא ףיוא טריפעג ןרעוו ןעגנולדנַאהרַאפ יד ןעוו

 .ןעמוקעגכָאנ ןטלָאו םילודנ יד זַא רעכיז יו

 ןפורנשיוצ -- ןעלטימ ערעדנַא וצ ןעמוקנָא ןעמ זומ ,טשינ אלא

 יד זַא זיא הרצ יד רעבָא ,ןָאטעג עקַאט טּפָא טרעוו סָאװ ,"שידיי ,שידיי,
 -ָאט ,ארומ ןעמ טָאה סעּפע .ךַאװש וצ ןוא קיצניוװ וצ ןענעז ןפורנשיווצ

 סָאד רעבָא ביוא .טייקכעלרעינַאמ-טייקכעלריצ יד ןרעטש ןעמ טעוו רעמ

 א ןריזינַאנרַא לשמל ,ןעלטימ ערעדנַא ןדנעוונא ןעמ זומ ,טשינ טפלעה

 "רער ןשידיי ןייק וצ טשינ טזָאל עמ דלַאביװ זַא ,רעירפַא עּפורג עסיורג

 סָאד .לַאז םעד ןזָאלרַאפ ןוא ויטַארטסנַאמעד ןבייהפיוא ךיז ןעמ לָאז ,רענ

 -עגרַאפ ָאי ןעװעג סע טלָאװ ןוא ,ןעשעג טשינ לָאמ ןייא ןייק ךאנ זיא

 ןוא גנונעװַאב ַא ןַארַאפ זיא'ס זַא ןעזרעד ןדיי-ןשיווצ יד ןטלָאװ ,ןעמוק

 .ךיילנסיוא ןַא וצ ןעמוק וצ ךיז טניול סע זַא

 סעיצַאזינַאגרָא עשיניבַאר יד ןיא שידיי ןגעוו

 -ךנוא ןופ טײקנזָאלענּפָא רעד ןגעו ןנָאזסױרַא ךיוא ךיז ָאד ליוו ךיא

 עֶׁשיִדיא ןיא שידיי ןעננערבניירַא ענונב סעיצוטיטסניא עלרוטלוק ערעז

 טיצרעד עמ סָאװ ךעלבעגרַאפמוא טושּפ סע זיא רימ ייב ,סעיצוטיטסניא

 ,שיכירג ןוא ׁשיבַארַא וליפא ,ןכַארּפש עכעלטע ןענָאק סָאװ םינבר רוד ַא

 ןופ רוטלוק רעד טימ ןדניברַאפ ייז ףרַאד סָאװ ,שידיי ןייק טשינ רעבָא

 .ןרעטלע ערעייז

 סיוא ןיילַא ךיז ןענרעל סָאװ ,םינבר עקילדנעצ ָאד יאדווא ןענעז סע

 עשינבר עלַא ןיא סָאװרַאפ ,ץורית םוש ןייק ָאטשינ זיא סע רעבָא ,שידיי

 -נןעק עסיוועג א ןטנערוטס יד ןופ ןרעדָאפ טשינ ןעמ לָאז סעיצוטיטסניא

 ,םוטנריי ןשירעפעש ןופ ןושל ןיא שינעט
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 -יד-לליה ַא טרעוו סָאװ ,קישטייבַאר ַא ךיא ןנענַאב לָאמ ןייא טשינ

 רעבָא ,ןטנעדוטס עשידיא יד ןופ ךירדמ רעד ןייז סע ףרַאד ןוא רָאטקער

 ךיא ,רוטַארעטיל .רעשידיי ַא ןגעװו ףירגַאב םֹוש ןייק טשינ טָאה סָאװ

 "םורד ןיא ?טעטש א ןופ ץעגרע ןעמוקעג אמתסמ , ןגערפסיוא םיא ריבורּפ

 ,ךיא גָאז ?"קרָאי-וינ ןיא ןניוצרעד , "קרָאירינ ןיא ןגיוצרעד ,ןיינ ַא,

 רעד טריבורּפ "?שידיי ןעייטשרַאפ ןטרָאד םייונ וליפא זַא ךיז טכוד. רימ

 ןוא ענעריובעג-יה ןענעז ןרעטלע ענייז זַא ,ןרעפטנערַאפ ךיז קישטיײבַאר

 סָאװיּפַאנק רע ךיא רעבָא .שיאערבעה זיולב ןענרעל טזָאלעג םיא ןבָאה

 ײבַאר רעדָא בר א זומ הכיבס רעזדנוא ןיא .םיצורית עכלעזַא ןופ לעּפתנ

 ןוא ָאויי רעד ביוא ןוא .הנחמל ץוחמ טייטש רע רעדָא ,שידיי ןענָאק

 ןטלָאװ ןימ םעד ןופ סיעצַאזינַאגרָא-דנַאפ ערעדנַא ןוא סערגנָאק-רוטלוק

 ַא ןיולב ךיז טרעדָאפ סע .טריפעגכרוד סע ןעמ טלָאװ ,טלָאװעג תמאב

 טרעװ ָאװויי רעד סָאװ ,רעבָא זיא הרצ יד .טומ ןוא עדנַאגַאּפָארּפ ?סיב

 ּפָאט ַא רַאפ הרוכב יד ןבעגּפָא ףרַאד איי רעד ביוא ןוא ,טריזיאַאדוירַאפ

 ?רעטייו טמוק סָאװ ןוא ,גונענ טכעלש ןיוש זיא ןזדניל

 -עג טריפעגנייא שידיי זיא ןרָאװעג ןבירשעג זיא ?טיּפַאק סָאד טניז

 -כָאנ טזייװַאב סָאװ ,קרָאידוינ ןיא שזדעלאק-הבישי ןיא דומיל ַא יוװ ןרָאװ

 -ינוא-סיײדנַארב ןיא ןוא ,ףיוא סעּפע אי טוט עדנַאנַאּפָארּפ יד זַא לָאמַא

 רעד ךיוא ;רוטַארעטיל רעשידיי רעד רעביא סרוק ַא ןבעגעג טרעוו טעטיסרעוו

 -נייא טָאה םינבר עטרימרָאּפער יד ןופ סעידוטש ערעכעה רַאפ טוטיטסניא

 רימ ןעוו .טרָאפ ךיז טריר זייא סָאד זַא ,ןמיס ַא ,שידיי ןיא סרוק ַא טריפעג

 ןטלָאװ ץרא-ךרד סיױרַא ןפור סָאװ ,"סעקינדעבַאי, עכעלטע שטאב ןבָאה

 .ןבַאילש עטיירב יד ףיוא שידיי טימ ןרָאפעגסױרדַא ןיוש רימ

 סעיצַאזינַאגרָא עשידיי ןיא .שידיי

 ןוויטוקעזקע ןַא ןופ ?קיטרַא-טסעטָארּפ ַא טנעיילעג ךיא בָאה טלמונַא

 קרַאטש ַא טימ ןביוהעגנָא טָאה סָאװ עיצַאזינַאגרָא-דנַאֿפ ַא ןופ רעריפ

 "כיר רעד ןיא שיטערָאעט רעבירַא סנטצעל זיא ןוא טעּפמיא ןלַאנָאיצַאנ

 זיא טסעטָארּפ ןייז .וצ שילגנע וצ שיטקַארּפ ןוא ,שיאערבעה ןופ 'גנוט

 טלעטשעגנייא ךיז גונעג טשינ ןבָאה סָאװ ןעגנוטייצ עשיריי יד ןגעק ןעוועג

 סָאװ ,טכַאמ עסיוועג א ןייֵלַא טָאה רע סָאװ זיא עינָאריא יד .שידיי רַאפ

 ןעכ ויא ךיז ףיֹוא רעבָא ,שידיי תבוטל טצונעגסיוא טשינ יז טָאה רע

 | .טשינ ןיבמ ןייק

 -ידיא וַא ,טפַאשרעּפרעק רעטריזינַאנרָא רעסיודנ ַא דצמ גנורעדָאפ ַא

 עסיװעג ַא זַא ,תועדומ עדעייז ןיא ןענָאטַאב ןלָאז סעיצַאזינַאגרָא עש

 "נָא ערעדנַא דעדָא ,ןרַאטערקעס רַאפ קיטיינ זיא שידיי ןופ טפאשטנעק
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 טיויי עירעפמיא יר

 *פל ערעייז ףיוא הכימס ?קיטש ַא טננוי רעד ןבעגעג טלָאװ עטלעטשעג

 .םידומ

 -עגנירַא טקנוּפ םעד עקַאט טָאה סערגנָאק רעשידיא רעדַאנַאק רעד

 ךיז ןֿפרַאד רימ זַא ,רעדיוו טזייווַאב סָאװ ,ןלָאקָאטָארּפ ענייז ןיא טלעטש

 ןרנעטשמוא עכלעזַא ייב לָאז שידיי ןעוו וליפא .רעדַאנַאק יד ייב ןענרעל

 ,טַאדידנַאק ַא ייב זיולב םעד ןקוקרַאפ ןלעװ לָאז עמ ןוא סוסקול ַא ןייז
 ,-וטלוק רעד ןופ םויק ןרַאפ טייקיטונ ַא לעטשנייא ַאזַא טראפ ןיא

 טעװ עמ רעמ סָאװ .עיצַאלימיסַא רעד ןגעקטנַא ןעלטימ יד ןופ סנייא יו

 ץלַא ,םעד ןגעו ןדער ,ןענַאמרעד טעוװ עמ רעמ סָאװ ,שידיי ןעגנַאלרַאפ

 ןוא ,הרוחס עקידנעייג ַא זיא'ס ןַא ּפָאק ןיא ןצירקנייא ךיז טעוו רעמפ

 ,ןצונ עשיטקַארּפ ןוא עלעירעטַאמ טימ ןדניברַאפ סע טעװ עמ רעמ סָאװ

 .ןבָאה סע טעװ ןעזנָא רעמ ץלַא

 יַאט רָאנ ,סוסקול ןייק ןיא טשינ ָאד סע ךיז טלדנַאה ךעלטנגייא ןוא

 "רעווינוא עטסערג יד טכוז ?שמל טָא .שינעטנעק רעקיטיונ רָאנ ַא ןיא עק

 לריימ ַא טכיל טימ ,דרַאװרַאה ,ונייהד ,טלעוו רעד ןיא קעטָאילביב-טעטיפ

 טכוד ןוא ,רעכיב עשידיי ענעמוקעגוצ יד ןריגָאלַאטַאק ןענָאק לָאז סָאװ

 תועידי עשידיי טימ עטלעטשעגנָא ןבָאה ףרַאד אפוג ָאוויי רעד זַא ,ךיז

 .גנירג ןָא טשינ סָאד טמוק הריבה קרָאידוינ ןיא ןליפא ןוא ,

 ףרַאד עמ רעמ סָאװ ןוא ,טסקַאװ שידיי ןֹופ שזיטסערּפ רעד רעמ סָאװ

 ,םעיצוטיטסניא ענעדישרַאפ ןיא רעכיב ןוא ןלַאנרושז עשידיי וצ ןעמוקנָא

 .ךארּפש יד ןשרעהַאב סָאװ ןשטנעמ עגנוי רַאפ ןייז טעװ ץַאלּפ רעמ ץלַא

 "יכ רעטמירַאב רעד סָאװ רימ ןענעייל (1959 טסוגיוא) ואבפוא ןיא

 רע טנעלפ ןוז סרעניבַאר ַא שטָאכ יװ ,טלייצרעד ןייטשנעזָאר לָאּפ גרור

 םיאלוח עשידיא עשיאעּפָארייא-חרזמ יד טימ ןדערפיונוצ ןענַאק טשינ ךיז

 ןרָאסעּפָארּפ עכעלטסירק יד ןוא ,קינילק-טעטיסרעווינוא-גרעבסגינעק ןיא

 "ַאו זיב ,ייז טימ ןשטָאמַאלטסױוא ןענָאק ָאי ךיז ןגעלפ ןטנעטסיסַא ןוא

 ךיז ןגױװַאב טושּפ םיא טָאה גרעבסלעזייא ?אפר ןָארַאב רערעל ןייז ןענ

 "רעב ןיא ןעמוקעג ץינוצ קרַאטש םיא זיא סָאד ןוא ,שיריי ןענרעלוצסיוא

 -ָאר .טנעטסיסַא סלעַארזיא ןסיורג םעד יו ,זױהקנַארק ןשידיי רעניל

 -ָאיבָאטױא רעטקורדעג סָאװירָאנ ןייז ןיא ןייֵלַא סע טלייצרעד ןייטשנעז

 .עיפַארנ

 טשינ ןיימ ךיא -- ןטעלָאּפע יד טימ סרעוט-רוטלוק ערעזדנוא ןעוו

 -עגנירַא ךיז ןטלָאװ --- תוחוכ יד רעביא ןטעברַא סָאװ סרעוט-לוש יד

 -סילַאיצָאס עקילָאמַא יד ןָאט סָאד ןגעלפ סע יװ ,טעברַא רעד ןיא ןפרָאװ

 רעפסָאמטַא יד ןפַאשעג ייז ןטלָאװ ,ןטסילַאעדיא עשיטסיכרַאנַא ןוא עשיט

 ןַא סעּפע טכוז סָאװ ,ערעזדנוא טנגוי רעטריזינַאקירעמַא רעד ייב וליפא

 רעדעי .טײקשירעבַאלש ןוא טײקנענַאטשעגּפָא ןֵא זיולב טעז ןוא רַאּפשנָא

 .טולב ןוא סייווש ,ןרערט טרעדָאפ ,המחלמ ַא רָאנ טשינ ,ףמַאק
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 הַא ב ָא ר .א .א

 לייורעד .ןביירש וצ ןעמוקסיוא רימ טעוװ טננוי רעקיזָאד רעד ןגעו .. 
 -שּפָאר ילתפנ רעדָא רעװַאלצַארב ןמחנ ַא ביוא זַא ןזייווװצנָא גונעג זיא
 ייב ןרעדָאפ וצ ןלעוּפ טנָאקעג ןבָאה םייבר עשידיסח ערעדנַא ןוא רעצ
 ןסיוא טשינ סע זיא ,קידרשוי ןזיוועגסיוא ייז ךיז טָאה סע סָאװ ,סָאד טָאנ
 ןטיונ עשידיי רַאפ ןענָאמ וצ סעיצַאזינַאגרָא-רוטלוק ערעזדנוא רַאּפ געוו
 ןענעז ןטיונ עשידיי יד זַא טרפב ,סעיצַאזינַאגרָא טלעג-ןוא-טכאמ יד ייב
 ץנעטסיסקע רעד טימ תוכייש ַא ןבָאה רָאנ ,טועימ ַא זולב טשינ עגונ
 .םוטעמוא תוצופת יד רעביא קלאפ ןופ
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 ?שידיי חסונ טשינ עקַאט סָאװרַאפ

 ןיוש ךיז טבייה סע ןוא ,עקירעמַא חסונ ןגעוו ךס ַא טציא ןרעה רימ

 ףסונ ,ליזַארב חסונ טשינ סָאװרַאפ ןֹוא ,עניטנענרַא חסונ ךיוא ןרעה ןָא

 תואחסונ רעדָא ןחסונ טימ טלעוו ַא ללכה ?עקירפַא םורד חסונ ,עקיסקעמ

 .טסייו רעצימיא יצ רוסא ןופרעד םעט םעד סָאװ

 .ןענװַאד םייב ןחסונ ענעדישרַאפ יד ןופ ןעמַאטש סע ףרַאד ןפרָאד

 חסונ ןוא זנכשא חסונ ןשיווצ קיליח רעּפַאנק רעייז א ןעוועג זיא ךעלטננייא

 תוליפת יד רעדָא ,רתכ ןטרָאד ןוא ךצירענ טגָאזעג ןעמ טָאה ָאד .דרפס

 .רודס ןיא ןרעוו טלעטשענרעביא ןנעלפ

 ידנוא ןופ לָאצ עשּפיה ַא סָאװ ,עקירעמַא חסונ טימ רעבָא זיא סָאװ

 עניטנעגיַא חסונ ןיא יצ ןוא ?םעד רַאפ רשוי ןיילמ ןענעז סרעביירש ערעז

 רעד ,ןיינ ?ררפס חסונ ןופ זנכשא הסונ יו ,חסונ רעזדנוא ןופ טייוו ױזַא

 טייו יוזַא ייז ןענעז עדייב סָאװ ,טשינ רעמ .רעשל ןיא רָאנ זיא קחרמ

 .תופתושב ייז ןבָאה הדימ יד טָא זַא ,ןלױּפ חסונ ןקילָאמַא םעד ןופ

 ַא ןיא םוקנעמַאזוצ ַא ףיוא ןדיא םוצ טגָאזעג טָאה .יוג רענעי יװ זיא'ס

 עינילער יד .רָאּפ ַא עדייב ןענעז רימ ,קעשזד ,טסייוו וד , בולק טרָאּפס

 ןוא ,סעמסירק ץוח רעטסיולק ןיא טשינ ייג ךיא .ןדייב זדנוא טדניברַאפ

 ."רוּפיכ םוי ץוח לוש ןיא טשינ טסייג וד

 -עסקאװעגפיוא-יינ ערעדנַא יד טימ ןָא ךיז רעק עקירעמַא חסונ ,ָאי

 ןייק טשינ ןיא'ס זַא ןיא תמא רעד .ןפוא ןויטַאגעג ַא ףיוא ןחסונ ענ

 ,ןסייבנייא טשינ ןָאק עמ סָאװ ,ייוו ןוא ְךֶא ,סונ רעטרַאה ַא רָאנ חסונ

 חסונ ןשיפַארגָטעג ַא ןגעוו ךיז טדער'ס ןעוו זַא ,רימ ןפייוו ךַאז ןייא

 ןטימ ןָא סע ךיז טבײה ןבײהגָא ןא עיצַאלימיסַא טימ ןָאט וצ סע טָאה

 ךָאד טעז ריא , :יױזַא ךרע זַא טהנעט רעקיטערָאעט-חפונ רעיינ רעד .ןושל

 רימ .ליפוצ ןעגנַאלרַאפ טשינ ריִמָאל ָאט ,לָאמש סע טלַאה שידיי טימ זַא

 ןכות ןבלעז םעד ריִמָאל ָאט .ןצנַאנניא טנגוי יד ןרילרַאפ טשינ ךָאד ןליוו

 ןיא שיזעגוטרָאפ ,עניטנעגרַא ןיא שינַאּפש יצ) שילננע ףיוא ןבעג ייז

 -עלַא ךָאנ ,םירָאװ ,ןדיא עצלָאטש ןסקַאװפיוא טרָאפ ןלעוו ייז ןוא (?יזַארב
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 ַקַאב ָאר .א .א

 טשינ ךָאד זיא ָאמעט יַאהמ , ?ןיינ ,סָאװ ,ןכות רעד ךָאד זיא רקיע רעד ,ןעמ
 ."רענעי רעדָא ךַארּפש רעד ףיוא יצ קוליח ןייק

 "ענ וצרעד ןוא ,רשכ זיא ?סיפ סָאד זַא ,ךיז טכוד ףיוא ןביוא ןופ
 ,"עמוש התאש ןושל ?כב עמש, יװ ,?"זח רמאמ ַא ךָאנ ןעמ םניפ
 טקוק עמ ןזַא רעבָא .שידייטשינ חסונ םעד ןעװעקַאטָאּפ וצ ידכ

 רעדָא שילגנע זַא ,טשינ גָאז ךיא .ל?ריזח סָאד קיטנעק זיא וצ טונ ךיז

 -רעד רעדָא ןדער לָאמַא טשינ רָאט עמ זַא ןוא הצקומ זיא שינַאּפש

 םייסו דכב חתּפ סָאװ ,זיא קָאװשט רעד רעבָא ,ןושל-דנַאל ןפיוא ןרעלק
 עמ ןוא דניק ןרַאפ טייקיטיינ רעד טימ טשרמולכ ןָא טבייה עמ ,תיבחג
 ןילַא סרעביירש יד .ןייֵלַא ךיז רַאפ רשוכה-תעש ַא ךעלטנגייא טכַאמ
 שידיי ןשימ ייֵז ןוא ,עיצַאלימיסַא-ךַארּפש רעייז ןיא ןניוצעגניירַא ןרעוו

 -רַאשז אל רשא ןָאגרַאשז ַא טרעוו סע זַא -- שינַאּפש רעדָא שילגנע טימ

 .וניתובא ותונָאנ

 טימ טשימעגסיוא ןרעװו טנעלפ שידיי ןעו טייצ א ןעוועג זיא סע

 -רושז ןוא ןעגנוטייצ ערעזדנוא ןיא ךָאנ ןעמ טעז טציא וליפא ,שטייד

 טנייה , ,"טייצרענייז , ,"רַאנָאז , ,"עהַאנייב , יו ןקורדסיוא עכלעזַא ןלַאג

 "עליה , רעדָא "טייז , ,"סלַא, ,"ןדנעּפש , ,"טסַאפ, ,"רעפעגנוא ,, ,"גָאט וצ

 -סיוא עשידיי עטונ ףיוא ןטייברַאפ ןָאק עמ סָאװ רעטרעוו עכלעזַא ץלַא ---

 ,ןדיי רענַאיצילַאג רעדָא עשירַאגנוַא ןופ ןלוש ןַארַאפ ךָאנ ןענעז סע .ןקורד

 :ןושלה הזכ ןטכירַאב ןקורד סָאוװ

 -ַאלנייא ערעדנא ענייק ָאד ןענערָאװעגוצפיױא סיטָאנ ןעזעיד עטטיב

 טניימ רעמָאט ןוא ."ןעדרעװו טקישענסיוא לַאטרַאװק סעזעיד ןיא ןעגנוד

 -סיוא , ןופ המישר יד טנעייל ָאט ,שטייד רעשיסַאלק ַא זיא סָאד זַא ריא

 דנוא טלָאצענּפָא שזדינטרָאמ ,ןָאשקעללָאק היפ ןָאשימָאק רעגײטשַא ,"ןבָאג

 רהיבעג הדועס ,סויד, רימ ןבָאה "ןעמהאננייא, יד ןשיוװצ ."סערעטניא

 -עמַא חסונ ןזיא סָאד יצ טשינ סייוו ךיא .וו .א .א "ערהיבעג סנעמַאקניא
 -וב ןוא תוצראה:םע חסונ ןיא סָאד זַא רעבָא ,ה"ריק חסונ רעדָא עקיר

 .רעכיז ץנַאג זיא טייקשיר

 -פונ ךמוס ישנא , ןנָאז רימָאל ןופ ןשטנעמדלוש ענעי וצ אלימ ,ונ

 ַא ךָאד ןבָאה ייז .תונעט עסיורג וצ ןייק ןבָאה טשינ רימ ןענָאק "םיל

 ךָאד ייז ןרידנעטערּפ יוו-ייס ןוא --- "ןעזעּפש , ןוא ?ענַאלוצ ירעטעמעפס,

 רעזדנוא ןיא רעבָא ךיז טרעה סָאװ .סעיציזָאּפ-רוטלוק ןייק ףיוא טשיינ

 ןבענ ןפרַאד סָאו ,סרעביירש ערעזדנוא ייב עקַאט ,אפוג ?טלעוו-רוטלוק

 ?סרעזייונעוו יד ןייז וצ ביוחמ ןענעז סָאװ ןוא ןָאט םעד

 -עז סע זַא רעשמ ךיז ןיב ךיא .ךיז ייכ טרַאנעג טשינרָאג ןיב ךיא

 טימ ּפָאק ַא זדנוא רע טלוד סָאװ, ךיז ןטכַארט סָאװ סרענעייל ןַארַאפ ןענ
 -ָאליפ ןעד רימ ןענעז יצ ?ןושל ןופ טייקנייר ,רעטרעוו .ךַארּפש ,שידיי
 הי יב + +ןנַאל
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 שידיי עירעּפמיא יד

 יסניא ןא זיא ךַארּפש ַא זא ,טשינ ךעבענ ןעייטשרַאפ םינשקמ יד טָא

 ןריינש טשינ ןעמ ןָאק רעסעמ ןּפמעט ַא טימ יװ טקנוּפ זַא ןוא ,טנעמורט

 ,רוטלוק ןייק ןפַאש טשינ ןָאנרַאשז ןייק טימ ןעמ ןָאק ױזַא .,,קייטס ןייק

 המוא ןייק ייֵב .קנַאדעג ןטושּפ ַא ןייטשרַאפ וצ ןבעג טשינ וליפא ןוא

 םעד ןיא זדנוא ייב יו ,טײקטזָאלענּפָא ַאזַא טשינ ןעמ טניפעג ןושלו

 עינוי רעשיכעשט רעדָא רעשינעילַאטיא רעטסדנימ רעד ןיא .טרַּפ ןקיזָאד

 ַא ןופ ךַארּפש רעד ףיוא ןסַאּפפױא ןעמ טעװ ?ַאקָאל-רעטעברַא רעדָא

 יענ סָאװ יד .טּפַאשלעזעג רוטלוק ַא ןיא זדנוא ייב יו רעכיג רַאלוקריצ

 םיללכ ןַארַאפ ןענעז סע זַא ,טשינ וליפא ןסייו ןביירש םוצ ךיז ןעמ

 "ניס ןיא ענינעשימ ַא ךיז טמוקַאב סע ןוא ,טנַאקַאב טשינ ייז ןענעז סָאװ

 לַארשי רמוש ןייא זַא ,שידיי טימ שילגנע ןופ שַאמשימ ַא ןוא ,סקַאט

 .ןייז םחרמ ךיז לָאז

 ריּפקלמ טשינ ןענעז ןיילַא סרעביירש יד זַא ,שודיח רעד זיא סָאװ ןוא

 ןקידכופיהל םעד טקנוּפ ןבינ סָאװ ,ןקורדסיוא עכלעזַא ןיירַא ןקַאה ןוא

 "ילננע רעד תמחמ טושּפ ,ןגָאז טלָאװעג ןבָאה ייז סָאװ ,םעד ןופ ןעניז

 "םורד יד ןעוו ,םעד ץוח ןוא .רעשידיי רעד יו שרעדנַא זיא םָאידיא רעש

 יד ןוא ,סורדסיוא ןשינַאּפש םעד ןעננערבנירַא ןלעװ ןדיי רענַאקירעמַא

 -ניירַא ןלעוװו רענַאקירּפַא םורד יד ןוא ןשיזעגוטרָאּפ םעד רענַאיליזַארב

 ,ןעמָאידיא-וטנַאב רָאנ רשפא רעדָא רעטרעוו סנַאקירּפַא עכעלטע ןנָארט

 קיטכיר) שידיי-ןישזדיּפ ַא רעדָא שידיי ַא ןבָאה טלָאמעד רימ ןלעו יצ

 טימ שילגנע ןטעשטעילַאקעצ א ןופ שיסעג ַא זיא שילגנע-ןישזדיּפ יוװ

 ?גנַאק-גנָאה רעדָא רוּפשנניס ןיא ץענרע תונושלה ?כ ןופ רעטרעוו

 ןײרַא ןנָארט ןוא שידיי ןטרעטיילענ ַא ףיוא רתוומ ןענעז סָאװ עֶלַא

 סימרעד ןענעקײל ךַארּפשידנַאל רעד ןופ בורל ןעמָאידיא ןוא רעטרעוו
 ךיז ןלעוװו רימ ביוא םירָאװ ;ףכָאּפ ךעלטיײהוײא ןַא ןענעז רימ זַא ,פָא
 ײרענּפָא יו ןייז רימ ןזומ ,ןרעדנַא ןטימ רענייא ןייטשרַאפ ןענָאק טשינ

 טעוו ,שידיי ןייק ןענעק טשינ ןלעוװ סערבַאס יד בכיוא ןוא ,ןנייווצ ענעס

 הסונ ןייא רָאנ ןַארַאפ ןיא סע .רעטלוב ךָאנ ןרעוו טייקדמערפ יד טָא

 -דנוא רעבָא ,שידי םסונ זיא סָאד ןוא -- תוצופת יד ןופ ןדיי יד רַאֿפ

 ,אנקסמ רעקיזָאד רעד וצ ןעמוקעג טשינ ךָאנ ןענטז ןשטנעמ-סגנוטייצ ערעז

 אל יבר, םירָאװ ,טעװענָאנרַאשזרַאפ רעמ ץלַא שידיי טרעוו רַאּפרעד ןוא

 ןופ ָאט ,טנרעלעג טשינ טָאה רעזייווגעוו עמַאס רעד זַא ?"ןינמ איח ,ינש

 .סוליא עכעיטע זיולב ןבעגנָא ָאד רימָאל ?ןסיוו דימלת רעד לָאז ןענַאװ

 ;סעיצַארט

 ַאזַא זַא ,יןעגַאטשרַאֿפ טרעװ סע, טּפָא רימ ןענעייל סעיינ יד ןיא (1

 גנוצעזרעביא יד .טמַא ןסיוועג ַא ףיוא ןרעוו טמיטשַאב טעו ַאזַא ןוא

 ."דוטסרעדנָא זיא טיא, ,טייטש סע ווװ ,גנוטייצ רעשילגנע ןַא ןופ זיא
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 קַאב ָאר .א .א

 סע , שיריי ןיא ."טנכער'מ ,, ,"רעשמ ךיז זיא'מ , סע טניימ שילגנע ןיא

 | .ךַאז ערעכיז ַא זיא'ס זַא ,רָאנ טניימ "ןענַאטשרַאפ טרעוו

 -נוא ןכירק טשינ  טסייה "ןיקס זיה רעדנָא טענ,ג שילגנע ןיא (2

 -וצ קרַאטש ןרעוו , טניימ סָאװ ,"?גענ יד רעטנוא , רעדָא "טיוה רעד רעט

 "ייב יד ןיא ןיירַא, רָאג סע טניימ שילננע ןיא ."טזָאלעגוצ ןוא ךעליורט

 ןצעזרעביא לָאז רעצימיא ביוא זַא ,טשינ ןעד סע טסייוו רעוו ןוא ."רענ

 -ָאװו ,קילנמוא ןַא ןפערט לָאמַא ןָאק ,"סיורא קוק , "טוא קול , ךעלרעטרעוו

 רָאנ ןקוקסיורַא טשינ ןוא "גנוטכַא בינ, רָאנ טניימ קורדסיוא רעד םיר

 .קינייוװעניא ּפָאק םעד ןטלַאה

 קעװַא ?ליימ יירד זיא רע, :ץַאז ןימ ַאזַא ןעזעג ךס ַא ןבָאה רעכיז (3

 ליימ יירד ןעגנַאגעגקעװַא זיא רע זַא ,ןסייה טנָאקעג טלָאװ סָאד ."יויא ןופ

 -כיר סָאד טשינ "קעווַא, רעד זיא ןתמא רעד ןיא ,ץַאלּפ ןסיוועג ַא ןופ

 טניוװעג טָאה רע .ה .ד ,יטיהוא טניימ שילננע ןיא י"יעווע , ,םרָאװ עקיט

 ,ריא ןופ "טייוו , ?יימ יירד

 פנָאּפש , א וצ טכַארטרעד ןיוש ךיז ןבָאה סרעביירש:סעיינ עשידיי (4

 עג טָאה סעֶלָאד סָאװ ,עדער רעד ןיא,) ?טכַאנ עטצעל , םָאידיא "םעיינ

 טרָאװ ַא ןבָאה רימ זַא ,ןסעגרַאפ ןיוש ןבָאה ייז .("טכַאנ עטצעל ןטלַאה

 'ענ ןיא טצעזעגרעביא ןבָאה ייז ןענַאװ ןופ טרָאד רשאב ,"ןטכענ, יװ

 ."טיַאג טסָאל, ןענַאטש

 (*ףיוא ןוא רַאפ

 -גנע ןיא ,"רַאפ, טרָאװ סָאד ןיא סרעפיולרעטנוא עטסנרע יד ןופ (9

 ןָאטרעטנוא ןַא טימ ,טייטאב סעווצ ןימ ַא "רַאפ , טרָאװ סָאד טָאה שיל

 רימ ."ףיוא, ףיוא ךמוס רעכיג ךיז זיא םָאידיא רעשידיי רעד ."ידכ, ןופ

 יו ץַאז א רימ ןעעז טפָא יו רעבָא ,"חסּפ ףיוא ןעמוקעג זיא רע , ןנָאז

 זיולב ןָאט וצ סע טָאה שידיי ןיא סָאװ ,"חספ, רַאַּפ ןעמוקעג זיא רע,

 ַאזַא זַא ,ךיז טייטשראפ .חסּפ רַאּפ ייווצ יצ נָאט ַא .ה .ד ,טייצ רעד טימ

 זיא עבלעז סָאד .קפס ןיא ןירַא ןזדנוא טגנערב שידיי ןיא עיצקורטסנָאק

 ןיא ןכָאװ ייווצ רַאפ ."ןכָאוװ ייווצ רַאּפ ןעמוקעג ןיב ךיא , :נָאז םעד טימ

 ןייק טשינ ןיא ןעגנוטייצ יד ןיא .קירוצ ןכָאװ ייווצ טימ טסייה ,שיריי

 זיא סָאד ,"םיא רַאפ טרַאוװעג טָאה רע, ץַאז ןימ ַאזַא ןעז וצ טייקנטלעז

 .ןצימיא ףיױא ןעמ טראו שידיי ןיא .םזיצילננַא ןַא

 ןבעגרעביא ָאד רימָאל ָאט ,"ףיוא, ייב ןיוש ןטלַאה רימ זַא ןוא (6

 יד .רַאטסגיורָאמ ירָאשזדרַאמ סקוָאװ ןופ ,גנוצעזרעביא רעד ןופ "לרעּפ, ַא

 יךעזָא ףױט ּפָא רעלימ .ש ךיז טלעטש ,ךַארּפש עשידיי רעד ןיא (*

 .סמזיצילגנַא עב

--- 9310 -- 



 שידיי עירעפמיא יד

 -נעליופ רעד זיא ןעוו-טשינ-ןעוו רעבָא ,קיטַאלנ ?לכב זיא גנוצעזרעביא

 .שידיי רערעייט ןימ אזא ךיז טמוקַאב סע ןוא רעצעזרעביא םעד רבוג רעצ

 לָאמנייק ןבָאה ייז .ביל ייז בָאה ךיא ןוא ןשטנעמ עבעלרעדנווװ ןענעז ייז;

 וצ ּפָא סע זיא רעטציא .רַאלָאד ַא ןטלַאהוּצוא ױזַא יו ,טסווועג טשינ

 טפרַאזַאב םלָאװ "ןטלַאהוצנָא , אלימ ,ונ .(1988 .ווָאנ 2 .ז.מ-גָאט)) "רימ

 ּפֶמ סע ןיא, קורדסיוא ןַא רַאפ סָאד זיא סָאװ רעבָא "ןטלַאהוצנייא" ןייז

 יולגנע סָאד זַא ,טסוװעג טשינ רעצעזרעביא רעד ןעד טָאה יצ ?"רימ וצ

 ףָארַא רָאנ טניימ "פא עשידיי סָאד תעב "ףיוא, זיא "ּפֶא , טרָאװ עש

 ןבענ טכַארט א טליופעג ךיז רע טָאה יצ ?"ןזָאלּפָא , יו ,"ורוצ , רעדָא

 לח סָאד ןיא טציא, ןרעו טצעזעגרעביא ןָאק "ימ וט ּפֶא סטיא וַאנ, זַא

 ןֶא סע ןיא; רעדָא "בוח רעד ריס ףױֵא טגיל טציא , רעדָא "ריפ ףיוא

 רעד .ןקורדסיוא ןיא קחוד ןייק ָאטשינ זיא טעז ריא יו ?"טדנעוװעג רימ

 .איבנ רעד טגָאלק םעד ףיוא ןוא ,שרעדנַא ץעגרע טניל קחוד

 "ריעּפס, טרָאװ עשילגנע סָאד .עיצַארטסוליא ןַא ךָאנ זיא טָא (7

 רעבָא סָאד טניימ רעכיז .שידיי ןיא ןצעזוצדעכיא טרָאװ רעווש ַא זיא

 ןענָאק רימ .ןעגנוטייצ עשידיי יד ןיא סע ןעניפעג רימ יו "ןרָאּפש , טשינ

 םֹורָאו ."לרעפניפ ַא ןרָאּפש וד טסנָאק ,רעדורב , שידיי ףיוא ןגָאז טשינ

 ועכיג .םענעי ןבעגקעוַא טשינ ןוא ,ךיז רַאפ ןטלַאה ךָאד טסייה ןרָאּפש

 "לרעפניפ ַא ןָא ןײגַאב ךיז וד טסנָאק יצ, ןגָאז טפרַאדַאב ןעמ טלָאװ

 ."סנייד ןופ ןבענּפָא ,ןזָאלּפָא , רעדָא "?רעפניפ ַא טימ ןדייש ךיז,, רעדָא

 םעד םגָאזעג טָאה רעטָאפ ַא זַא ,ןבענעגרעביא טָאה סעיינ ?קיטש א ןעוו

 "מוא יד ןזיװַאב סע טָאה ,"ןוז ןייז ןרָאּפש טשינ ןָאק, רע זַא ,ריציפָא

 .רעביירש ןופ טײקנפלָאהַאב

 ,גנוטייצ ַא ןיֵא ןיזמוא ?לקיטש ַאזַא ןעזעג לָאמַא ןיוש בָאה ךיא (8

 ַא ףיוא ןעוועליצ ןיא ןטלַאהעג טָאה רעגעי ַא .רעשידיי ַא ךיז טייטשרַאֿפ

 רעבָא ,ריא ףיוא טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה לגיוכבױר ַא תעב ,עקשטַאק רעדליוו

 .עלשטַאק יד טעװעטַארעג ןוא ןסָאשעגסיוא עגר רעד ןיא טקנוּפ טָאה רע

 טָאה רע ןיינ ,לגיופביור ןפיוא ןסָאשעג טָאה רע זַא הלילח טשינ טניימ

 לֵאפ ַאזַא ןיא ןענָאק רעדנעלגנע יד רעבָא ,עקשטַאק יד טעגרהרעד עקַאט

 אנוש םעד ןופ טעװעטַארעג עקשטַאק יד טָאה רע .ה .ד ?וויעפ , ןגָאו

 ןעמ טְלָאװ רעדנעלגנע יד ייב עיגָאלָאכיסּפ-סיש רעד ןגעוו) ךיז רַאפ ---

 םָאה רעגעי רעד זַא ,שידיי ןיא ןגָאז וצ רעבָא (ךוב א ןביירש טנַאקעג

 .קזוח ןופ םינּפ ַא טָאה ,יז ןסישרעד ךרוד עקשטַאק יד טעװעטַארעג

 -רַא שיטסיצילבוּפ ַא ןיֵא ןעז וצ סיוא רימ טמוק לָאמנייא טשינ (9

 "תוישעמ עכלעזַא ןופ רדימ ןוא קנַארק ןיב ךיא  ,םזיצילגנַא םעד ?קיט

 -טיל) "סוָאמ ןוא סואימ ןיוש רימ זיא'ס,, רעבָא ןעמ טגָאז שידיי ןיא תעכ

 רעקידמורד) "סוָאמ ןוא סאמנ ןיוש רימ זיא'ס, רעדָא (רעגייטש רעשיוו

 .תוישעמ עכלעזַא ןרעה וצ (טקעלַאיד
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 קא ב ָא 7 .א .א

 סקניל ןוא סטכער סמזיצילגנַא

 ינַא רעמ ךס 8 ןיירַא ןקָארב סרעביירש ענירג יד זַא ,ענדָאמ זיא סע

 יסיוא ךיז ןטלָאװ ייז יו ,סיוא טעז סע .עטלענעגסיוא יד יו סמזיצילנ

 רעד ןופ טילפ שילננע ןוא ,דנַאל ןיא טייצ עּפַאנק ַאזַא ,טעז טָא  :טנייפעג

 ."ןריובעג ןעוועג ָאד טלָאװ ךיא יו ,טנַאה

 "סיוא ןַא ןיא רעביירש רעד ןוא -- ץנעדנַאּפסערָאק ַא ןעמ טנעייל

 ָאד טקָארב רע לָאמ ליפיוו ,ךעלעטַאט רעבָא ,טסילַאנרושז רעטנכייצענ

 רָאנ ןבָאה ענעי ןוא ,ירָאטס ַאזַא טָאהעג טָאה עּפורג יד ;"ירָאטס, ןיירַא

 -עג טָאה עּפורג עטירד ַא סָאװ ,ירָאטס יד ןוא ,ירָאטס רעדנַא ןַא טָאהענ

 "עג טשינ ךיז טָאה רע זַא ,טירָאטסעצ ױזַא ךיז טָאה רע .וו.א .א ,ןבעג

 ןוא ,ןיא "ירָאטס, סָאװ ןסיוו ןלעו שידיי ןדער סָאװ עלַא יצ טנערפ

 "רעביא רעדָא "ןומזּפ, ,"עטכישעג, ,"טכביראב, ,"השעמ , חכמ זיא סָאװ

 ,"סיוא טמוס ענעי טיול , ,"ןלייצרעד ייז יו, יו עזַארפ ַא ךרוד טצעזעג

 -טיעטס" טימ אליט .טרָאװ שידיי ןייק טשינ "ירָאטס , זיא ןפוא םושב ,ןיינ

 טלָאװ "גנורעלקרעד , יו טקנוּפ ,ןכַאמ וצ סָאװ טשינרָאג ןיוש זיא "טנעמ

 ,םמזירַאברַאב יד טא ךיז ןרעמ גָאט וצ גָאט ןופ רעבָא ,רוסֶָא ןעווענ

 רָאג טלַאפ סע ןוא ,קיטירק םוש ןָא וצ ייז טמענ סרענעייל םלוע רעד ןוא

 -נעגרַא יד טָאה "שיזרעסעמ , ןנָאז ןלעוו רימ ביוא זַא ,ןייא טשינ םענייק

 רימ ביוא ןוא ,"עכַאסנעמ , ןביירש ֹוצ טכער ַא עסערּפ עשידיי רעניט

 ""רָאדַארװַאק , ןביירש ןעמ טעװ ןטרָאד ןוא ?רָאטקעלָאק, ןביירש ןלעוו

 "עשיריינ עכלעזַא טרעדנוה רֶאֹּפ ַא ןענעכערסיוא ךָאנ ןָאק ךיא ןוא --

 ןָאק --- ןעגנוטייצ עשידיי ערעזדנוא ןיא ןענענענַאב רימ סָאװ ,רעטרעוו

 ןפרַאד ןוא גנוטייצ עשידיי ַא ןענעייל ןלָאז רימ זַא טייצ ַאזַא ןעמוק ךָאנ

 ,רעצעזרעביא ןַא וצ ןעמוקנָא

 ןעניד ןוא שידיי חסונ ןֹופ ןייגקעװַא סָאד זיא םעד ןיא קידלוש ןוא

 ירַא חסונ עקירעמַא חסונ ןופ עקרַאמ רעד רעטנוא תורז הדובע יילרעלכ

 ַאיליא ןָיפ גנַאגוצ רעד טָא זיא טייוו יוװ .וװ .א .א ,ליזַארב חפונ ,עניטנעג

 ןלַא ןרַאנ טשינ ךיז רימָאל ,ןייג ?טקנוּפדנַאטש "םעיינילדָאנ , סגרובנרע

 -- תוצופת יד ןיא --- עיצַאלימיסַא חסונ זיא שידיי חסונ טשינ זיא סָאװ

 -שיאערבעה רעדָא שידיישילננע-שיאערבעה ןופ שלושמה טוח רעד ןוא

 ַאזַא ןופ טכַאמעג ןיא ,טיירדעג קרַאטש ױזַא טרעוו סָאװ ,שידיײ-שינַאּפש

 -נַא יד ןוא טביילב םעדָאפידנַאל רעטסקינייועניא רעד זיולב זַא ,סקַאלּפ

 .ךיז ןלַאפעצ ייווצ ערעד
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 דוד ןקידלרוג רעזדנוא ןיא שידיי

 ןבעל סָאװ ,םורַא טשינ ךיז ןקוק סָאװ ןשטנעמ ךס ַא ָאד ןענעז סע
 ייז .ןבעל ייז הפוקת ַא רַאפ סָאװ ןיא ,טשינ ןסייוו ןוא גָאט וצ גָאט ןופ
 ןופ ףירנַאב ןייק טשינ ןבָאה סָאו רעסַאװ ןיא שיפ יד יװ קיטכיר ןענעז
 ,השבי רעד

 טנעמַָאמ ןופ ןשטנעמ

 יד טָאה רע סָאװ טימרעד היח רעד ןופ סיוא ךיז טלייט שטנעמ רעד

 ןָאק רע ןוא (עוויוה) הווה ןטימ רבע םעד ןדניברַאפ ןָאק רע .טייצ ןופ הנשה

 ןענעז רעבָא ןשטנעמ לפיוו .אבהל םעד ןנעקטנַא ןענערָאװַאב ךיז וליפא
 ןופ שטנעמ םתס רעד .טנזיוט ןופ רענייא רשפא ? סָאד ןעוט סָאװ ןַאראפ

 רע ,"טלעג ןיא טייצ , ,"רעייט זיא טייצ , זַא טסייו טָאטש רעסיורג רעד

 רע סייוו תופוקת ןייק ןופ ןוא ,טעיאמש ןוא טגָאי רע ,"טשינ טייצ ןייק טָאה,

 לסיב ַא טנרעלעג טָאה רע ביוא וליפא ןוא ,עגר רעד טימ טבעל רע ,טשינ

 .ןסעגרַאֿפ ךיוא סָאד רע טָאה ,עטכישעג

 ,ערעפַא-סופיירד רעד ןגעוװו ןָאט גערפ ַא טנעדוטס ןקיטנייה ַא טווורּפ

 -רעטסיוא ןנעוװו ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ןרוניפ עסיורג יד ןגעוו

 יו ךדעלביולנמוא טעמכ זיא סע ןוא ,ןרָאי 28 רַאפ ןופ ןשינעעשעג עשיל

 רָאנ ,הרעשה ַא יו טשינ סָאד גָאז ךיא ,םיא ןופ ןגרָאברַאפ ןיִלַא זיא סָאד

 .ןעגנוטכַאַאב ןוא ןשינערַאפרעד ענעגייא עניימ ןופ ךמס ןפיוא

 גָאט ןופ ןסעיינ וליפא ווו ,ןלַאפ נונעג ןַארַאפ ןענעז סע ,סרענעש ,ןייג

 ךיז ךיא ןָאמרעד לָאמטּפָא .ןטנעדוטס לָאצ עשּפיה א רַאפ טנאקַאבמוא ןענעז

 טָאה ןוא ךובינַאט ַא טריפעג טָאה סָאװ זירַאּפ ןיא רעטסוש םענעי ןנעוו

 ַא ָאד ןטרָאד זיא .םיא טימ ןפָארטעג טָאה סע סָאװ ןטרָאד ןבירשעגניירַא

 ןיא עיליטסַאב עשיזיוצנַארפ יד ןעוו ,1789 יַלוי ןט-14 ןופ גנונעכייצרַאפ

 .גָאט רענשטוקס ַא .ילוי ןט-14 רעד , :ןבירשעגנ ןעוועג זיא ןטרָאד .ןלַאפעג

 םעד ."ןצענעג םוצ רָאנ ,רערעדנַא רעד יו גָאט ןייא ,טינרָאג טריסַאּפ סע

 .עיליטסַאב רעד ןופ טייוו ןַאּפש רֶאּפ ַא ןעוועג זיא ?זייה סרעטסוש
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 קט ב ָאר .א .א

 ,רָאֿפ טייג םע סָאװ ַאי ןסייוו ,סרעטסוש וליפא ,ןשטנעמ עקיטנייה ,ונ

 רעדָא ,םעטָא ייז טלעפ ,ןכײלגרַאפ ןוא ןצַאשוצּפָא טמוק סע ןעוו רעבָא

 -טנַא יד ןעמענוצפיוא טיירב גונעג טשינ גיוא קיטסייג רעייז זיא רשפא

 ןַא ןופ טייז רעד ייב הפוקת ןייא ןלעטש ,ןלעלַארַאּפ ןעיצ וצ ןוא ןעגנולקיוו

 ןוא קירוצ ףיוא ייס קוק רעטייו ַא ןיוש ךיז טרעדָאפ םעד וצ .רערעדנַא

 רעטייוו טשינ ןעעז ייז זַא ןגָאז וצ ָאמזוג ַא זיא רשפא .,סיֹורָאפ ףיוא ייס

 םעד טימ ןוא םורַא םעד טימ רָאנ ךיז ןענעכער ייז זַא רעבָא ,זָאנ ןופ

 ,רָאלק ץנַאג זיא טנייה

 עיצַארטנעצנָאק עקיטייזנייא

 . 'ילעטניא ךס ַא רָאנ ןבָאה רימ .ןינע םוצ רעטנענ ןטערטוצ רימָאל

 ןליפא ןוא ,סרעוט-רוטלוק ןוא סרעביירש ערעזדנוא ןשיוװצ ןשטנעמ עטנעג

 ןריזילַאנַא וצ ימ יד ךיז ןעמענ ייז ןופ לפיוו .סרענעייל םתס יד ןשיווצ

 רָאנ ןסייו ייז ,ןיינ ? עטכישעג רעשידיא ןופ טכיל ןיא הפוקת רעזדנוא

 ןרעו ןעגנוטייצ יד ;שידיי ןייק טשינ טדער רֹוד רעגנוי רעד :;ךַאז ןייא

 -מעד טשינ טכַאמ רעצעמיא ביוא ,רעטנוא טייג שידיי ןוא ,סרענעייל ןָא

 ךעלעגייפ ןייא ךיז טדער סָאװ ןַאמ ַא ,טסיטיטּפָא ןַא רע זיא לכה ךס ןבלעז

 טזָאל רע םירָאװ ,"רעטעררַאפ, ַא וליפא ןוא רערַאנּפָא ןַא ,םעזוב ןיא

 זַא ןרעו טעװעטַארעג ןָאק עגַאל יד ױזַא יװ .תמא ןרעטיב םעד ןעז טשינ

 וצ ידכ ןעוט ייז סָאװ ןוא ,טשינ ייז ןנָאז ,תמא ןרעטיב םעד טעז ןעמ

 סָאװ ,טברַאטש שידיי זַא ןעיירש וצ זיולב זיא עפָארטפַאטַאק יד ןדיימראפ

 .ףוס םעד ןכינרַאפ רָאנ ןָאק סָאד

 ןרוטַארעטיל ןשיװצ דניקרעדנווו סָאד

 יד ןייזטסוװַאב םוצ טמוק טָא .שרעדנַא סעּפע ךיז טעז רימ ייב

 םולש ןוא ץרּפ טשרע .ןרעזדנוא רַאפ רוד ַא טימ טשרע גנופַאש עשיריי

 ןליפא ,"ןָאנרַאשז , םענופ סעּפע ןכַאמ וצ ָאדבוע יד ךיז ףיוא ןעמענ םכילע

 ןיא סָאװ ,זדנוא ייב רעקיטירק רוטַארעטיל רעטשרע רעד ,תובשחמ לעב

 רע טלָאװ טבעלעג טנייה טלָאװ רע ןעוו ןוא ,דוד-ןב ַא סרעזדנוא ןעוועג

 -רַאשז רעד ןוא ןָאגרַאשז ןגעוו טדערעג רדסכ טָאה ,טלַא רָאי 88 ןעוועג

 ךיִז טלקיװטנַא טָא ,לוזלז ןייק הלילח קידנעניימ טשינ ,רוטארעטיל רעשינָאג

 טביירש עמ ,ןעמָאנעפ ַא זיא סָאװ ןָאגרַאשז ןקיזָאד םעד ןופ רוטַארעטיל ַא

 טסקַאװ רוטַארעטיל יד ,ןרוטַארעטיל ןוא ןכַארּפש ערעדנַא ןיא םעד ןנעוו

 וװ דנַאל טריזיליוויצ ןייק טעמכ ָאטשינ .רוטַארעטיל-טלעװ א טרעוו ןוא

 רעד תעשב ,עניכ ןיא וליפא --- ןטילב עשידיי ןייק ןצָארּפש טשינ ןלָאז סע

 עשיריי יד טלָאװ ,הרושכ ןעגנַאנעג ץְלַא טלָאװ ,המחלמ טלעוו רעטייווצ

 רעבָא .רוטַארעטיל-טלעװ רעד ןופ חרזמ ןיא ץַאלּפ ַא ןעמוקַאב רוטַארעטיל
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 שידויי עירעּפמיט8 .יר

 ייז ףיוא טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה טייז ןייא ןופ .טרעשַאב ןעוועג טשינ זיא'ס

 ןוא סרעפַאש עשידיי רעטרעדנוה טדנעלרַאפ טָאה ןוא רעלטיה לווייט רעד

 רעד יו ןטלָאנעג טָאה סָאװ ,ןליוּפ ןיא עטסעב יד ייז ןשיווצ --- סרעשרָאּפ

 ערעדנַא בילוצ ןעמוקעגמוא ןענעז ךס ַא .רוטלוק רעשידיי רעד ןופ רוקמ

 .ןרָאװעג בורח ןיא שידיי ןופ לעדַאטיצ יד .תוביפ

 רערעדנַא רעד ןופ ךיז טָאה נונעג ןעװעג טשינ סָאד ןזיא רעמָאט

 עטסערג עמַאס יד ןוא ,ןילַאטס ?בחמ רעד שידיי ףיוא ןזָאלעגּפָארַא טייז

 קיטכיר ,ןרָאװעג טקיליטרַאפ ןענעז דנַאלסור ןיא סרעביירש עשידיי יד ןופ

 ןיפ תלוס םעד הנווכב ןבילקעגסיוא טלָאװ ,ורכזו ומש חמי ,ןילַאטס יו
 עכלעזַא זַא ,ןפָארטעג סע טָאה ךָאנ דנאל ןכלעוו ןיא ,רוטַארעטיל רעזדנוא

 ,ןקַאבלוק ,ןָאקטיװק ,ןרתסנ ,ןענָאסלעגרעב ןופ ךיוה רעד ףיוא ןעייטש סָאװ
 -ךיוה רַאפ וליפא ןסָאש-עד ןרעוו ןלָאז ןקירע ןוא ןשיקרַאמ ,ןענייטשפָאה

 | ? טַאררַאֿפ

 לטירד ַא ןריולרַאפ רוטַארעטיל עשידיי יד טָאה ,סע טסייה ןעמַאזוצ

 גנוריסַאּפ ַא זיא סָאד .סרעביירש עריא ןופ ?טירד ַא ןוא סרענעייל עריא ןופ

 טקַאפ רעד ,רוטלוק רעדנַא םוש ןייק ןיא ןפָארטעג טשינ ךָאנ טָאה סָאװ

 עקיטסייג עטסערג יד ןופ ןיא ךָאד טכעל רוטַארעטיל עשידיי יד סָאװ

 ךָאנ ןיא ,סנ שממ ,רעדנוװ רעד טָא ןוא ,עטכישעג רעד ןיא סרעדנווו

 טיײרּפשרַאּפ רָאנ ךיז טָאה ,םעד טָאטשנָא .ןרָאװעג טצַאשענּפָא טשינרָאג

 -ַאב ענעדיי ןייא ייהעלע ,ןבעל סָאד ןגָאזּפָא ןופ הדימ עשידיי עטסָארּפ יד

 יצ ,טכעלש סיוא טעז ריא ,טסייוו ריא  ;ריא טגָאז ןוא עטייווצ ַא טנגעג

 "? קאר ַא ןופ לָאמא טשינ ריא טדייל

 עקירעמא ןיא םיסינ

 ןבעגעגסיורַא ןיא ?יזַארב ןיא ? עקירעמַא ןיא ךיז טפיולרַאפ סָאװ

 עשידיי ןייק ןבעגסױרַא טשינ רָאט עמ .שידיי ןגעקטנַא טערקעד א ןרָאװעג

 -נעגרַא ןיא .טדערענּפָא זיא ןלוש יד ןיא שידיי ןענרעל ןופ ןוא ,ןעגנוטייצ

 טָאברַאפ רעד ןוא ,גנולמַאזרַאפ ַא ףיוא שידיי ןייק ןדער טשינ ןעמ רָאט עניט

 רעד טשינ ןעוו ןעגנַאגענכרוד ןטרָאד ךיוא ןיוש טלָאװ ןעגנוטייצ יד ףיוא

 .שידיי רַאפ ןייא טשינ ךיז טלעטש ןטַאטש עטקיניירַאפ יד ןופ טנעדיזערּפ

 רַאפ ןעמעננָא ךיז לָאז טלעוװוזור טנעדיזערּפ יװ ןַאמ א סָאװ ָאפוג סָאד

 םכילע/םולש טשינ ןוא ץרּפ טשינ סָאװ סעּפע ןיא ןושל םענדיב רעזדנוא

 -רַא .עיזַאטנַאפ רעטסכעה רעייז ןיא ןלעטשרָאפ טנָאקעג סע ךיז ןטלָאװ

 ןוא ןעגנוטייצ-נָאט טימ רעטנעצ רוטלוק רעשידיי רעסיורג ַא טרעוו עניטנענ

 -עצ ,ליזַארב ,בושי רערעגניי רעד ךיוא .ןלַאנרושז עשידיי םינינמ 9 טעמכ

 זיא סָאװ ,שינעמוטש רָאי 8---/ יד ףיוא קידנקוק טשינ ,לערוטלוק ךיז טסקַאװ

 .ןדייחרזמ יד ףיוא ןרָאװענ ןעגנוווצפיורַא
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 ק ַא ב ָאר .א .א

 וליפא -- טלעװ רערָאגנ רעד רעביא ץענלוש יד ךיז טיירּפשעצ סע

 ןטכארט וצ וליפא תושפנ תונכס ןעוועג זיא סע וו ,לארשיתנידמ זיא

 רעטסבושח רעד .לוש ַא ןופ ןקידנדער טשינ ןיוש ,לַאנרושז ןשידיי ַא ןגעוו

 עקירפַא-םורד ןיא .?ארשי:תנידמ ןיא סיױרַא אקווד טיינ לַאנרושז רעשיריי

 -סיוא רעטייוו רעד ןיא .שידיי ףיוא עיצַארעדעפנַאק-רוטלוק ַא טרינָאיצקנופ

 עקירעמַא-ופצ ןיא ןוא ,שידיי רעדניק רעטרעדנוה ךיז ןענרעל עילַארט

 .ןלוש רעמ ץלַא וצ ןעמוק

 וצ רָאי ןופ שזיטסערּפ רעמ ץְלַא שידיי טמוקַאב עקירעמַא-ןופצ ןיא

 זיא סעשזדעלָאק עכעלטע ןיא .ךיז ןרעמ שילגנע ףיוא ןעגנוצעזרעביא .רָאי

 -אראפ בָאה ךיא סָאװ סָאד ןוא ,םולוקירוק ןפיוא דומיל ַא ןרָאװעג שידיי

 זיא ?"טשינ רימ ןענָאמ סָאװרַאפ, ?קיטרַא ןיימ ןיא טרעדָאפענ ןרָאי

 ןַא ןיא ןוא ,שידיי ןעמ טנרעל שזדעלָאק:הבישי ןיא .ןרָאװעג טליפרעד

 .דומילח-רדס ןפיוא ןַארַאפ שידיי זיא םינבר-םרָאּפער יד ןופ טוטיטסניא

 ןבעגּפָא טעו "סמיײט טרָאיויו יד זַא ןטכיר סע ךיז טלָאװ רעוו

 טייצ ךָאוו ןייא ןיא .סרעביירש עשידיי עשיטעווָאס יד ףיוא ץַאלּפ ליפיוזַא

 סָאװ ,גנוטייצ -עקידסוחי רעד טָא ןיא רדסכ רבד:-םש ַא ןעוועג שידיי זיא

 ןטלַאהעג טָאה סָאװ סקָא ףלָאדַא) ןדיא ןופ ןרָאװעג טעברַאעגפױרַא זיא

 ילב עמאס ןיא ןעוועג זיא שידיי ןעוו ןרָאי יד ןיא ,(ןָאגרַאשז ַא רַאפ שידיי

 טנכער טציא .ןעמָאנ םעד טנָאמרעד טשינ טעמכ "סמיט סרָאי-ןינ , יד טָאה

 ןברָאטשעג זיא ןָאזרעדָארב השמ ןעוו ןוא ,ךַארּפש רעד טימ ןטרָאד ךיז ןעמ

 ױזַא םיא ףיוא ןבעגוצּפָא ןענוגרַאפ ךיז גנוטייצ עבלעז יד טָאה ,ןליוּפ ןיא

 לּפעק ןיא ןוא ,ןעזנָא סיורג ןופ טעָאּפ רענַאקירעמַא ןַא ףיוא יו ץַאלּפ ליפ

 ןדיי-קירדנעמש ךס ַא ."טיוט טעֶאּפ רעשידיי, ןענַאטשעג ןיא דומע םענופ

 רָאנ ןסייוו ייז תעב ,חבש אזַא קידנענעייל ןגיוא יד ןבייר טזומענ ךיז ןבָאה

 ןינַאג ןיא גנוטייצ עטסנעעזעגנָא יד רָאג טדער ָאד ןוא -- ןציוו עשידיי ןוכ

 ןוא סרעפעפ ןופ סיינ רעד ייב .טעֶָאּפ ןשידיי ןטמירַאב ַא ןופ עקירעמַא

 -ַאב 2, יװ טנכיײצַאב ייז סמיט עבלעז יד טָאה גנוסישרעד סעשיקרַאמ

 ."ןטעָאּפ עשידיי עטמיר

 ךיילנ ןטייל טימ

 רעבָא ,ןשינעעשעג עכלעזַא רעקילדנעצ ךָאנ ןעוועליצנָא ָאד ןָאק ךיא

 סָאװ טעברַא יד ןריזירעטקַארַאכ טימ ןעמענרַאפ רעכיג ָאד ךיז ֿכיו ךיא

 ןריסקיפרַאפ טעװ סָאװ ןוא ,לקשמ סיורג ַא ףיוא ןָאטעגּפָא טציא טרעוו

 ישא בר ןופ טייצ רעד ןיא טנַאמרעד סָאװ ,דָאירעּפילמַאז ַא יו הפוקת יד

 ןוא ןסָאלשענּפָא ןרָאװעג זיא ארמנ יד ןעוו ,(טרעדנוהרָאי ןט4 ןיא)

 ןֵא טימ רימ ןבָאה ןביוהעגנָא .ןרעו וצ ןסעגרַאפ טשינ ידכ ,טריטקַאדער
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 אז

 טידיי עירעפמיא יר

 ןיא קחוד תמחמ ךיוא רעבָא ,תוביס-טלעוו בילוצ סָאװ ,עירעּפָאלקיצנע
 ןעו טשינ טסייו רענייק ןוא םויה רע ךָאנ ךיז יז טּפעלש ,טפאשרעריפ
 -עגוצ זיא סע טניז ראי 28 יד ןיא םגה ,קיטרַאפ ןייז טעו טפלעה ַא וליפא
 50 ַא ןבָאה טנעמעג ןיוש רימ ןבָאה ,דנַאב רעטשרע רעד ןרָאװעג טיירג
 ,רַאטקַארער רעקידנעטש ַא ןבילקעגסיוא ןעוועג טלָאװ .ןבענעגסױרַא דנעב
 -נע עלופ יד טלָאװ ,טשימעגניירַא טשינ תומה-ךאלמ רעד ךיז טלָאװ ןוא
 םעד ןופ זַא ךיא רעה טציא .ןעמוקעג דנַאטשוצ גנַאל ןיוש עידעּפָאלקיצ
 -נָא .ה ,ד ,שידיי ףיוא רָאנ ,עידעּפָאלקיצנע שישושזד ַא ןרעוװ רעדיוו טעוו
 טיופ טכַאמענּפָא ןעװעג זיא סָאװ עידעּפָאלקיצנע ענײמעגלַא ןַא טָאטש
 ,ןבָאה רעדיוו רימ ןלעװ ,טָאה קלאפ סעדעי סָאװ ןוא ,שטנווו סווָאנבוד
 סָאװ ,איבנ רעד ןנָאלק עקַאט געמ םעד ףיוא ."?ַאקיאַאדושזד, ַא ! דומעי
 ;טראוו טניולעג טָאה יצ .הטרח םוש ןָא ןרילוטיּפַאק סרעוט-רוטלוק ערעזנוא
 !רָאי 8 ןיא טכַאמעג סנױזַא ןעמ טָאה עקיסקעמ ןיא ? םעד ףיוא רָאי 0

 רעסיורג רעטייווצ ַא זיא דוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןָאקיסקעל רעד
 ןמלז ,רעריטרַאמ רעד תמחמ ,רעיינ ןייק טשינ ןיוש םגה סָאװ ,טקעיָארֿפ
 דנאב רעט-8 ַא ןוא ,דנעב 4 טימ טקילגַאב טָאהעג ןיוש זדנוא טָאה ,ןיזייד
 ןכָארבעגסױא טָאה המהלמ-טלעוו יד תעב קורד םוצ טיירנ ןעוועג ןיוש זיא
 ןייז טעװ סָאװ גנופַאש עוויטקעלָאק ַא ןָאקיסקעל רעייג רעד ךָאד זיא --
 ריִמָאֹל רעבָא ,טשינ היאר ןייק ךָאנ זיא דנַאב ןטשרע םענופ .קידללוכ רעמ
 ןייז ןלעוו ןוא ןּפעלשּפֶא טשינ ךיז ןלעו דנעב עקידרעטייוו יד זַא ןפָאה
 וצ ךיז טעּפעשט סָאװ לומילש רעד לָאמַארעדיװ .תונורסח רעקיצניװ םימ
 -קעװַא ,גנומענרעטנוא יד ןקידעש וצ ןזיוװַאב ךיוא ָאד טָאה שידיי ןוא ןדיא
 -עייז ןופ ןטימ ןיא ןטייווצ םעד ייס ,רָאטקַאדער ןטשרע םעד ייס קידנסייד
 פָאמנייק ןלעטש רימ סָאװ ןיא ןטקעיָארּפ ערעזדנוא טימ הרצ יד .טעברַא
 טימ טנרָאװַאב ןיא טשינ'ס יוװ ןייז ןלָאז סָאװ ןשטנעמ עגנוי ןייק ןָא טשינ
 ןוא םיריױטקַאדער יד ןברַאטש ,סרָאטַאיציניא יד ןברַאטש .ןרָאי םוכס ַא
 .טייצ קעװַא טיינ םוקמ-אלממ ַא טניפעג עמ רעדייא

 -אלסיצנע עטדיזלַאיצעּפס ַא זיא סָאװ גנויצרעד רַאפ ךובטנַאה רעד
 ןוא ,רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא סניוועג ַא ןוא םיינ ַא סעּפע ךיוא זיא עידעּפ

 ןיוש רעבָא ןזיא ,ןריקיטירק וצ נונעג אמתסמ ןייז ןטרָאד טעוװ סע שטָאכ
 ףרַא רעכיג רעדָא ,ביבה ןורחא ןורהאו .תוכז רעסיורג ַא ָאפוג םענרַאפ רעד
 ןכַאמ לָאמ ןטשרע םוצ טעוװ סָאװ ךוברעטרעוו רעסיורג רעד ,ץוחנ ןגָאז ןעמ
 טבייה ןוא חבשחמ ןופ ?ובנ ןופ סױרַא ןיוש זיא ךיילג ןטייל טימ שיריז
 םוצ ןיוש טייג דנַאב רעטשרע רעד .תוישע םלוע ןיא ןזייװַאב ךיז ןָא ןיוש
 עטלַָאצַאבמוא עקיטייז ןופ ףליה רעד טימ ,טעברַא יד ןוא ,ןכיג ןיא קורד
 ךיז טלָאװ'מ יו טייצ רערעצריק ַא ןיא ןרָאװעג טריפעגסיוא זיא ,ןשטנעמ
 גנַאל געוו רעד ךָאנ זיא ,דנעב סקעז ןבָאה ןלָאז רימ ביוא .ןטכיר טנָאקענ
 ושטנעמ ענעפורַאב יד ןעניפענ ךיז ןלעװ סע יצ סייוו רעוו ןוא ,גונעג
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 קַאבָאר .א .א

 יד זַא ,המלש הנומאב ביולג ךיא רעבָא .טעברַא עקיזיר יד ןייז וצ ךישממ

 ביוא ,זדנוא ןופ ךעלטייוו ןענעז סָאװ תומוקמ ענעי ןופ ןעמוק טעוװ ףליה

 ןענָאק ןעמ טעװ ,טרָא ןַא ףיוא טשינ טייטש שידיי זַא ןזייוו רָאנ ןלעוו רימ

 יד ןזייוו רָאנ רימָאל .שידיי ןופ סרעשרָאפ עגנוי ןעלקיװטנַא זייווכעלסיב

 םיכסמ ןזומ ןלעװ ייז ןוא ,סרעוטי59כ עכייר יד וצ ןטערטוצ ןוא הרוחס

 .רקיע ןַא ןגעוו ךיז טלדנאה ָאד זַא ןייז

 ןליפעגיךתקדצז ןוא פיצנירּפ

 ךוסכס רעד ןוא ,תונחמ עקניל ןוא עטכער ףיוא גנורעטילּפשעצ יד

 ייב ,רוטלוק רעשידיי רעד טכַארבעג ןרָאש ךס א ןבָאה םימוליש יד ןגעוו

 ךָאנ גונעג טשינ ,זדנוא ייב יו חוכ-ןגעק ַאזַא ָאטשינ זיא ןושלו המוא ןייק

 סָאװ ןוא ,רוטלוק רענדיב רעזדנוא ףיוא םצעזעגנָא ךיז טָאה ?רוג רעד סָאװ

 ,יז ןפמעקַאב סעקינתירבע-םיליכשמ יד ןוא יז ןרירָאנגיא ןטנַאלימיסַא יד

 ףרַאד ּפיצנירּפ ַא .סרערעטש ןייז סרעגַאֿפ ענעגייא ערעזדנוא ןופ ךָאנ ןפרַאד

 זדנוא ייב זַא ןסיו וצ דובכ ַא סע זיא הליחתכל ןוא ,רעייט ןטלַאה ןעמ

 ,ןרָאװעג טדערעג סָאד זיא ןעוו רעבָא ,םירקע עשיטע טימ ךיז עמ טנבער

 טייטש המואה םויק רעד ןעו טשינ רעבָא ,עגונ ןייֿלַא זדנוא זיא סָאד ןעוו

 -:נערטש  אזַא ןייז וצ טכער ןיק טשינ טָאה דיחי רעד ,ןָאק ןיא

 ןטעברַאוצטימ טגָאזעגּפָא ךיז בָאה ךיא .הכלה .רעברַאה ַאזַא ייב רימחמ רעג

 ,ןלַאפ עשירַארעטיל ןוא עשימעדַאקַא עכעלטע ןיא לערוטלוק ןשטייד טימ

 .פ טימ לַאפ רעד זיא סָאד יװ שידיי תבוטל טעברַא שטייד ַא ןעוו רעבָא

 ַא יו לַאנרושז ןייז ןעמעננַא ןופ טגָאזעגּפָא טשינ ךיז ךיא בָאה ןקענארעב

 ץונ לקיטש ַא טָאה שידיי רעבָא ,רַאפרעד טשינרָאג םיא םוק ךיא .הנתמ

 טשינ רעבָא ךיז רַאפ קסופ ַא ןייז רָאנ ןָאק ךיא .ןעגנואימַאב ענייז ןופ

 .טיוט ןוא ןבעל ןיא טייג סע זַא טרפב ,ללכ ןרַאפ

 ןעוועג ןענעז רעטעגּפָא ערעייז ,עקניל יד טימ עבלעז סָאד ךיוא זיא סע

 יז ביוא רעבָא ,העד-רסה ןיילַא ייז ןוא ,סרעטסנגעג ןוא םיחצור ןענעז ןוא

 ךיא ןוא םעד טָא רַאפ טיײרגיקנַאד ייז ךיא ןיב רוטלוק רעשידיי רעד ןפלעה

 8 ,טעטימָאק ןשיאייטרַאּפרעביא ןימ ַא ןיא ןטעברַאטימ טנָאקעג טלָאװ

 גנובייהרעד יד ןייז לָאז קעווצ רעקידתופתושב רעד ווו .ָאקסענוא יוװ רענייטש

 "תוירחא ןענעז ןשטנעמ ענעי וװ רָאנ ךעלריטַאנ ,רוטלוק רעשידיי רעד ןופ

 ָאטשינ זיא סָאװרַאפ גערפ ךיא .תובשחמ-רעטניה ןייק טשינ ןבָאה ןוא קיד

 סָאד רימ ןענעז יצ ?רעקלעפ ערעדנַא ןופ רוטלוק רעד ןיא הציחמ ַאזַא

 1101161 גנולעטש "וד-יוו-רעקילייה,, ַא ןָא רימ ןעמענ יצ רעדָא קילייה ױזַא

 ?שילגנע ןיא טצונַאב טרעו סע יו 1838 (םסט

 דניק רעייא טעװעטַארעג טָאה רעדרעמ ַא וליפַא רעדָא רעביור ַא ןעוו

 ,טנַאה יד ןבעג וליפא ,ןעקנַאד םיא ריא טעוװ ,ןרעװ ןעקנורטרעד ןופ
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 שידיי עירעּפמיא יד

 -ָאק םוצ טמיטשעג שיטַאּפמיס ןעוועג ןדיא עלערוטלוק לייט ןענעז רַאּפרעד
 בושח ױזַא ןעוועג זיא רוטַארעטיל עשידיי יד ןעוו ,ןרָאי עטשרע יד םזינומ
 רָא-עט ,ןטעברַא עלערוטלוק עֶלַא טרידיסבוס טָאה סָאװ גנוריגער רעד ייב
 זיא סָאװ ,טייז עכעלשטנעמ ַא ןעוועג ךיוא ךָאד זיא'ס רעבָא ,רָארעט טביילב
 עשיטעווָאס יד סָאװ סָאד ,ןרָאװעג טריזילַארַאּפ ירמגל רעטעּפש ?סיבַא
 ןטפירשטייצ יד ןוא ןעגנושרָאפ ערעייז ,ןפַאשעג ןבָאה סרעביירש עשיריי
 ,רוטלוק רעשידיי רעד ןופ לייט ַא ןרָאװעג ןענעז ןוא ןבילברַאפ טרָאפ ןענעז
 ןייז ןטלעשרַאפ רימ רעדייא ,קנַאד א חצור םעד טמוק םעד רַאפ וליפא
 .ןייבעג

 ןיא ,טייצ רעקידלרוג ַא ןיא ןבעל עלַא רימ :הרוש עטשרעטנוא יד
 ךיא ןָאק הפוקת ערעקידכרוג ןייק .סעכמָאב ןענָארדיה ןוא םִאטַא ןופ טייצ ַא
 ַא ןטלַאהנָא ןָאק סע סָאװ ןכָאװ עכעלטע יד ןיא ןדייס ,ןלעטשרַאפ טשינ ךיז
 -רַאפ-טלעוו ַא טימ זיולב ןקידנע ךיז ןָאק סָאװ ןוא המחלמ-טלעוו עטירד
 -םרוד ןבָאה ןדיא ,דייר ןייק טשינ ןיא טייקידלרונ ןימ ַאזַא ןופ .גנוטסיוו
 ,תונוברוח --- רעקלעפ ערעדנַא יו ןטנעמָאמ עקידלרוג רעמ ךס ַא טבעלעג
 טריסערעטניא ןרנוא סָאװ טייקידלרוג יד .הכולמ ענענווועג ַא ךיוא רעבָא
 ץַא ןענָאטַאב זיולב ךיא לי ָאד ןוא ,רוטלוק רעשידיי רעד עגונב זיא ָאד
 ,רעטייווצ א וצ הפוקת ןייא ןופ גנַאגרעביא ןַא ךרוד ןבעל רימ

--- 819 -- 



-- 47-- 

 שידיי ןופ חוכ רעד

 שרוש םוצ ףור רעד

 רעדנעלגנע ןַא ןעװ ןרעדנוװ וצ סָאװ ָאטשינ ךיז זיא ךעלנייוועג

 שודיה רעד ָאברדא .שיזיוצנַארפ ןיא זיוצנַארפ ַא רעדָא שילגנע ןיא טביירש

 לסיבַא סָאד זיא ןדיי ייב .ךַארּפש רעדנַא ןַא ןיא טביירש רע ןעוו זיא

 ןענעז ןוא דנַאל ןגייא ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה ייז סָאװ םעד בילוצ שרעדנַא

 ןענעז ייז וליפא ןעוו ןוא ,דנַאֿל ןופ רוטלוק רעד וצ רבעושמ ןעוועג דימת

 ייב ןעמונרַאפ שיאערבעה טָאה טמיטשעג שיטסילַאנָאיצַאנ ןעוועג ןיוש

 ךס ַא ןבָאה קירוצ גנַאל טשינ זיב ןוא ,חרזמ םעד ץנעגילעטניא רעד

 שידיי יוװ ,"ןָאגרַאשז , ןיא ןביירש וצ זַא ןטלַאהעג ןטנַאלַאט עטסעב יד ןופ

 ןיא ,קירוצ רָאי 70-00 ַא טימ ןרענָאיּפ ערעזדנוא ייב ןלימא ןסייהעג טָאה

 .ןומה ןטסָארּפ טימ ןריציפיטנעדיא וצ ךיז

 ךעלריטַאנ טָאה רעביירש רעשידיי ַא זַא ןעמונעגנא ?לב ךרדב זיא סע

 -עג רעבָא טלָאװ עמ ןעוו .שידיי ןיא ערעירַאק עשירעביירש ןייז ןביוהעגנָא

 דנַא ןַא ףיוא הלהתה רעייז טכַאמעג ןבָאה סָאװ עכלעזַא ןופ המישר ַא טכַאמ

 ןיא ןײלַא סָאד .לָאצ רעד ןופ ןרָאװעג םמותשנ טושּפ ןעמ טכָאװ ךַארּפש רעד

 ןטייל ייב .ונימב רח ַא רַאפ שידיי ןכַאמ סָאװ ןזָאירוק יד ןופ סנייא ןיוש

 רעדָא ,עיצַאטרעסיד-רָאטקָאד ַא רַאפ טנידעג גנושרָאפ ןימ ַאזַא טלָאװ

 טשינ רָאנ ךיז ןעמ טקוק זדנוא ייב .טעברַא-רעטסיגַאמ ַא סנטסקיצניוו

 טברַאטש שידיי ןַא ןעניז ןיא רָאנ טָאה עמ .ןטקַאפ עבלעזַא ףיוא םורַא

 ןוא ,"רוד רעטצעל רעד ןענעז רימ ,דלַאװעג , ןעיירש ןייא ןיא טלַאה עמ ןוא

 "רעביוא ןַא רַאפ טכַארטַאב ןעמ טרעוו רָאכ ןיא טימ טשינ טיירש עמ ביוא

 .שידיי ןופ הסיסג יד ןָא טשינ םיא טייג סע סָאװ טסימיטּפָא ןבעלכעלפ

 ןעגעגונַאב .טשינ ןסייוו ייז לייוו ,טשינ ייז ןגָאז לַאפ ַאזַא ןיא ןָאט וצ סָאװ

 סָאד לָאז ,ןעײרשּפָא ןענָאק ייז ןלעוו םעד טימ יו ױזַא ןעיירש טימ ךיז ייז

 ַא ףיוא ןייז זמרמ ,הלוגס ַא ףיוא ןזייוונָא ,רענייא רָאנ שטָאכ ,רענייא ךָאנ

 יז ,טשינ סָאד ,ןיינ .ןכוסמ הלוח םעד ןעװעטַאד וצ ידכ הפורת לקיטש
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 שידיי עירעפמיא יד

 ַא ךיוא ןוא ןעגנונעפָאה אי טינ סָאװ רעביירש םעד ןריקיטירק זיולב ןענָאק

 .ןטקַאפ ףיוא טיובעג זיא סָאװ ,םַארגָארּפ ענעדיײשַאב

 ןוויטיזָאּפ ַא ןגָארט סָאװ ןטקַאפ ןופ ןעײטשַאב ןעלטיּפַאק רעקילדנעצ

 ןעיירש ןיא ןָאטרַאפ ?יפוצ זיא רעײרשידלַאװעג רעד רעבָא ,רעטקַארַאכ

 רע ןָאק ןענעקיײלּפָא ןוא ,ןטכַארטַאב וצ ייז ימ יד ןבעג ךיז לָאז רע זַא

 רע ןָאק .ןגָארטענוצ ןרעו טרָא ןפיוא ןענָאק ןזייװַאב יד םירָאװ ,טשינ

 ייווצ טימ ,טקַאפ ןייא טימ ןָאט ןעמ ןָאק סָאד .טשינוצ ןכַאמ ייז סנטסבעה

 רעדָא קילדנעצ עכעלטע טימ טשינ רעבָא ,ףניפ ןייז ןיוש לָאז ,ונ --- ןטקַאּפ

 רענעריווושעג רעד רעבָא ,שידיי תבוטל וצ סעּפע טמוק רָאי עֶלַא .טרעדנוה

 סע ןַא רָאנ טעז טסימיסעּפ (רענעריולרַאפ רשפא ןוא) רענעריובעג רעדָא

 ןיימ טניז זַא טימרעד ךיז רע טנכער יצ .סרעדער רעדָא סרענעייל ּפָא ןלַאפ

 ןעמ טָאה ,ןרָאװעג טקורדעג זיא "?טשינ רימ ןענָאמ סָאװרַאפ , ?קיטרַא

 שןדעלָאק-הבישי ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד רעביא ןסרוק ןביוהעגנָא

 ןרעכעה רַאפ עימעדַאקַא רעשידיא רעד ןיא םינבר עטרימרָאּפער יד ייב ןוא

 רעכָא ,ןעוועג םרוג סע טָאה לקיטרַא ןיימ זַא טשינ ךיא ןיימ רעכיז .ןסיוו

 זיא סע זַא קידנגָאז טכערעג ןעוועג ןיב ךיא זַא סע טזייווַאב קפס םוש ילב

 ,ןזיירק עשיטסיאַאדוי יד ןיא ןסרוק עכלעזַא ןריפוצכרוד רעווש ױזַא טשינ

 יד ןוא לקיטרַא סָאד טָאה טקערידמוא זַא ןסָאלשעגסױא טשינ ןזיא סע ןוא

 רעבָא זיא הביס עתמא יד .גנוקריוו ?לקיטש ַא טַאהעג ןעלקיטרַא טייק עצנַאג

 ָאקווד טזייוו סָאװ "תומל הטונ, םעד ןופ חוכ רעד ,אפוג שידיי ןופ זוב רעד

 "ןעוו יו סערעטניא ןרעקידעבעל ַא סױרַא טפור סָאװ ןוא ןבעל רעמ סיורַא

 .ןטייוורעד ןופ ןטלַאהעג רעהַא זיב ךיז ןבָאה סָאװ ענעי ייב ,זיא'ס

 רעשירָאטסיה ַא רָאנ ,עזַארפ ַא טָאלג טשינ זיא שידיי ןופ חוכ רעד

 ױזַא יװ .רעטערטרַאפ עקיטסייג ענייז ןוא קלָאפ ןכרוד טייג סָאװ סעצָארּפ

 יד ןופ טפלעה ַא טעמכ סָאװ דנַאטשמוא םעד ןרעלקרעד ןעמ לָאז שרעדנַא

 ןענעז ןוא ןושל רעדנַא ןַא ףיוא ןפַאשענ רעירפ ןבָאה סרעביירש עשידיי

 -ָארּפ רעד זיא רוד ןרעטלע םענופ .שידיי וצ ןרָאװעג ןגיוצענוצ רעטעּפש

 .טנעצָארַּפ 73 טעמכ --- רערעסערג ַא ךָאנ טנעצ

 ןופ תובָא ט יד טימ ןבייהנָא ןָאק עמ .ךייש טשינ זיא ןבייהנָא וצ ווו

 ,ןסייו סרענעייל ענייז עלַא יװ ,עלעדנעמ .,רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד

 רעבירַא רעטעּפש ןיא ןוא רעביירש רעשיאערבעה ןַא ןעוועג רעירפ ןזיא

 טָאה רע ןעװו טשרע שידיי וצ ןעמונעג ךיז טָאה םכילע םולש .שידיי וצ

 יו ,ץרּפ .שיסור טימ ייס שיאערבעה טימ ייס החלצה ןייק טָאהעג טשינ

 רעבירַא ךָאנרעד ,שילױּפ ףיוא ןביוהעגנָא טָאה ,ןגרעבניצ ןבירשעג טָאה דע

 גורפ ןועמש .עיצנַאטס עטירד יד ןעוועג ןזיא שידיי ןוא ,שיאערבעה וצ

 .שיריי וצ רעבירַא זיא רע רעדייא שיסור ןיא טעָאּפ רענלָאּפ ַא ןעוועג זיא

 םיא טָאה סָאװ ,ןצרּפ וצ גנולייצרעד רעשיאערבעה ַא טימ ןעמוקעג זיא ׁשֵא

 ןעװעג זיא ךַאז עטשרע סגרעבמָאנ .שידיי ףיוא ןביירש וצ הצע יד ןבעגעג
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 ק ַאב ָא ר .א .א

 ןרָאי עשלגניי יד ןיא ךָאנ טָאה יקסווָאלטישז .שיאערבעה ןיא טקורדעג

 ?סיב ַא ןוא שיאערבעה ןיא עטַאכ סמָאט לעֶקנָא ןופ רוציק ַא ןבעג טריבורּפ

 ףיוא ןעמוקעגפיורַא ךָאנרעד טשרע ןוא שיסור וצ ןעגנַאנעגרעביא רעטעּפש

 -לעגרעב .שיאערבעה ףיוא הלחתה יד טכַאמעג טָאה ןייבשריה ץרּפ .שידיי

 ר ןוא שיאערבעה ףיוא רָאּפסױרַא ןטשרע ןייז טכַאמעג ךיוא טָאה ןָאס

 טשרע ןייז טָאה רידא-ןב .שיסור ףיוא ןָאטעג סע טָאה ףיטש םוחנ .שיס

 עקידרעטייו סָאד ןוא ,שיאערבעה ןיא טקורדעג ןוא ןבירשעגנָא ?קיטרַא

 ןיא ןעוועג ןענעז טירט עשירַארעטיל עטשרע סניגלַא ,שידיי ףיוא טקורדעג

 -יל רעשיסור רענעעזעגנָא ןַא ןעוועג ןיוש זיא ווָאמיד ּפיסָא ןוא ,שיסור

 נָא טָאה שטיװָאלַאגעס .שידיי וצ ןרעק ןעמונעג ךיז טָאה רע ןעוו טַארעט

 -שעל ,שידיי ןיא טשרע ךָאנרעד -- שיסור ןיא רעירפ ןביירש ןביוהענ

 לקיטרַא ןשיאערבעה ןַא טימ טויבעד ןייז טכַאמעג טָאה ,רעדיוװ ,יקסנישט

 ."חולישה, ןיא

 שידיי וצ שיאיוג ןופ

 טפרַאדַאב ךיז ןעמ טלָאװ םעדעמ ןוא ווָאכָארָאב יו עכלעזַא ףיוא

 (ןופ רעדָא) םוצ ףור רעד טקריװעג טָאה ָאד תמחמ לעטשּפָא רעדנוזַאב

 ײלבוּפ ַא יװ שזַאטס ַא טַאהעג ןיוש טָאה ווָאכָארָאב .ןטסטלוב םוצ קלאפ

 ןביירש טנרעלעגסיוא ךיז רע טָאה רֶאי 26 וצ טשרע ןוא ,שיסור ףיוא טסיצ

 רע טָאה ,ןבעל וצ טַאהעג ךָאנ טָאה רע סָאװ רָאי 10 יד ןיא ןוא שידיי

 -ַאלװ ,גנושרָאפ ןופ רצוא ןַא שממ רוטַאדעטיל רעשידיי רעד ןגָארטעגוצ

 םענופ עיצַארטסוליא ערעשיטנַאמָאר ַא ךָאנ וצ זדנוא טלעטש םעדעמ רימיד

 טסירק רענווַאלסָאװַארּפ ַא יו ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא םעדעמ .שידיי ןופ חכ

 ךָאד ןוא ןדיא ןופ וליפא רָאנ שידיי ןופ רָאנ טשינ טייוו ןעוועג זיא ןוא

 ןופ רענייא ןרָאװעג זיא רע זַא שרוש םוצ ןגיוצעג קרַאטש ױזַא םיא טָאה

 ןעמ ףרַאד ייווצ יד וצ .שידיי ףיוא סרענדער ןוא ןטסיצילבוּפ עטסנייפ יד

 ןעמונעג טיוט ןרַאפ רָאי 9 ךיז טָאה סָאװ ןטַאטשלעדע דוד ןענעכערוצ

 .שיריי ןיא ןקורד

 שידיי וצ שילגנע ןוא שטייד ןופ

 רַאפ טערבגנירּפש ןימ ַא ןעוועג ןענעז שיסור ןוא שיאערבעה םנה

 "עג ךיוא ןכַארּפש ערעדנַא ןבָאה קירוצ טרעדנוהרָאיבלַאה ַא טימ שידיי

 שטייד זיא ָאפונ ךיירטסע ןוא עיצילַאנ ןיא .שידיי יבג? הרוככ יד טָאה

 -עג ךיז ןבָאה ןטַארעטיל עגנוי יד רעכלעוו ףיוא עלעגעוו-ייג סָאד ןרָאװעג

 עשידיי עסיוועג ןבָאה עקירעמַא ןופצ ןוא דנַאלננע ןיא ןוא ,ןייג טנרעל

 ,לשמ? ,ןיטנע לאוי .שילננע ףיוא טירט עטשרע יד טלעטשעג סרעביירש

 ףיוא -- יַאמ ןטשרע םוצ דיל ַא -- ךַאז עטשרע ןייז טקורדעג דָארג טָאה
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 שידיי עירצפמיא יד

 ןיא יו שילגנע ןיא רעמ בייהנָא ןיא ןבירשעג טָאה ןַאמזַאלג ךורב .שילגנע

 ןעמוקעג ןענעז סרעביירש עשידיי רעקילדנעצ זַא טְּפָא ןסענרַאפ רימ .שידיי

 טסוװַאב םיוק זיא סע ,ןרָאי הווצמ-רב יד ןיא עקירעמַא ןוא דנַאלגנע ןיא

 ,לרוחב קירָאי-13 ַא ,קרָאי-װינ ןיא ןעמוקעגנָא זיא .ב .צ רידאנ השמ זַא

 רעטלַא רעד ןופ טעֶאּפ ַא יװ ןטכַארטַאב עלַא ןגעלפ רימ סָאװ טַאלבנזיור

 ,טיוט ןייז ךָאנ טשרע ןרָאװעג ריוועג זיא םלוע רעד יו ,זיא םייה

 ידיטִא ךיז ןבָאה סָאװרַאפ .רָאי 13 וצ עקירעמַא ןייק ןרָאװעג טכַארבעג

 קירנביירש ,ןטעָאּפ רענַאקירעמַא יװ טלקיװטנַא טשינ ךעלגניא עקירעי 8

 ףֹור רעד --- "שידיי ןֹופ חכ רעד, ,רעדיוו זיא רעפטנע רעד ?שילגנע ןיא

 לֵאפ ןיא יו שידיי וצ ןעמוקעג ןעמ ןיא שיזיוצנַארפ ןופ ךיוא .שרוש םוצ

 .רעריפ ןשיטסידנוב םעד שרעה ןַאמביל ןופ

 רעבלעזרעד רעביא ךיז טרזח רעדנעֿפ עשינַאקירעמַא-ןיײטַאל יד ןיא

 הנכש .שיזעגוטרָאּפ ךיוא אמתסמ ןוא שינַאּפש ןופ שידיי ףיוא --- סעצָארּפ

 -עמַא םורד ץנַאג ןיא ןטסישידיי עטסקידנקריוו עמַאס יד ןופ רענייא ,קינזער

 טנָאקעג טָאה רע .רָאי 8 וצ עניטנעגרַא ןייק ןרָאװעג טכארבעג זיא עקיר

 ןופ טענגַאמס רעד רעבָא רעביירש רעשינַאּפש ַא יװ ןבעל ןייז ןבעלסיוא

 ...גנוטכיר רעדנַא ןַא ןיא ןגיוצעג ןיא טָאה שידיי

 ,לארשי תנידמ ןיא ענַאל דעד טימ ?טיּפַאק יינ ַא וצ ךָאנ טמוק טציא

 ײטרָאד יד בילוצ ,רעמ ךָאנ רשפא ןוא שודיח רעקיבלעזרעד ןייז טעוװ סע

 םציא .טידיי ןיא ןביירש וצ ןטערטוצ ןלעוװ סערבאס ןעוו ,ןדנעטשמוא עק

 וצ ןזיװַאב ןיוש טָאה עטכישעג יד רעבָא ,שיטסַאטנַאפ ?סיבַא סע טגנילק

 רעד ךייש טשינ רשפא ןזיא ןטרָאד .סעיזַאטנַאפ עכלעזַא ךס ַא ןריזילַאער

 רעד רעבָא ,תוצופת יד ןיא יװ סָאמ רעבלעזרעד ןיא "קלאפ םוצ ףוד

 .זדנוא ייב יו טקנוּפ טפַארקביירט ַא טרָאד זיא "שידיי ןופ חכ,

 "עג ןפרָאװעגנָא ָאד ןיא המישר עויטַארטסוליא עצרוק ַא זַא טציא

 ךיז רענעייל רעקידנרילימיסַא ןוא רעקידלודעגמוא רעד טעװ ,ןרָאװ

 דנרילימיסַא, ןוויכב גָאז ךיא ?ןופרעֹד ןעגנירדעג זיא סָאװ ָאט :ןגערפ

 ןיא זיא רעײרשידלַאװג רעשיטסימיסעּפ רעדעי זא טלַאה ךיא תמחמ "רעק

 העירק ןסייר סָאװ יד וליפא .,רָאטַאלימיסַא ןַא ןצרַאה ןופ שינעפיט רעד

 -נולשרַאפ לָאז שידיי זַא הצורמ ןענייז (ץלעּפ םעד ךיז ןסייר) שידיי ףיוא

 ,ןייג --- םיא ייב טכער זיא ,טסיאערבעה-טסינויצ ַא רענייא זיא ,ןרעוו ןענ

 טנעה יד ףיוא ןייגסיוא לָאז שידיי זַא -- םעד ףיוא רע טײטשַאב רעכינ

 רעדָא זיוצנַארפ רעדָא רענַאקירעמַא "רעטונג, ַא רעדיוו רע זיא .תירבע ןופ

 עלַא ןוא ,ןרעוו-טשינ ןצנַאנניא לָאז שידיי זַא טשינ םיא טרַא ,רעניטנעגרַא

 .ךַארּפש דנַאל רעד ףיוא רָאנ ןדער ןוא ןביירש ןלָאז דנַאל םענעי ןופ ןדיי

 -סיוא ףרַאד עמ סָאװ ןטנעמַאמ עלעה ףיוא ךיז טפוררַאפ רעציסיא ביוא

 ."טסימיטּפִא רעכעלכעלפרעביוא,, ןַא יו טנכייצַאב רע טרעוו ,קירעהענ ןצונ

 ןבייה ייז זַא ךַאלּפ ױזַא ןענייז ןטסימיסעּפ עצרַאוװש יד זַא ןיא תמא רעד
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 קַא ב ָא 7 .א .א

 ןירעד טניל טייקפיט עצנַאנ רעייז ןוא ,רָאפ טמוק סע סָאװ ןסיוו וצ ןָא טשינ

 רֹוד רעגנוי ןייק ָאטשינ זיא סע, ,"טברַאטש שידיײי , ךיוה ןעיירש ייז סָאװ

 .וו,א,א "ךוב שידיי ַא ןענעייל לָאז סע רעװ ָאטשינ , ,"שידיי רַאֿפ

 יז ןענייז ןעװעדלַאװעג רעייז טימ זַא ןיא ןייא טשינ ןעז ייז סָאװ

 -ָאק סָאװ ערעדנַא זַא ,ןרעטּפָא ךיז לָאז רוד רעגנוי רעד זַא םרוג לײט סםוצ

 -ּפִא ךיז ןוא טנַאה רעד טימ ךאמ ַא ןבעג ןלָאז ןסילשַאב טשינ ךיז ןענ

 תעב .םישרוי ןייק טשינ טָאה ןוא טברַאטש סָאװ ךַארּפש ַא ןופ ןעלסיירט

 ןבעגנָא ריבורּפ ןוא ,ןזָאלבעצ זומ עמ סָאװ ןרעייפ יד ףיוא ןָא ןזייוו ךיא

 ידכ ןרעייפ יד ףיוא שואי רעייז ןפרַאוונָא רָאנ ייז ןליוו ,ןוויטקעריד עסיוועג

 .ןשעלסיוא ךיז ןלָאז יז

 ןעמָאנעפ ןימ ַאזַא זיא שידיי זַא ןזייוו וצ ןעוועג ָאד זיא הנווכ ןיימ

 ןיא טקעטש סע ןַא ,סעזַארפ ענַאלבַאש טימ ןרטּפּפָא טשינ ןָאק עמ סָאװ

 םיללכ עכעלנייועג יד טימ ןרעלקרעד טשינ ךיז טזָאל סָאו יצוצ ַא םעד

 רעדָא םוינַארוא יוװ טקנוּפ .םינמס-תומכ ןוא טײקשיטקַארּפ ,טייקכעלצונ ןופ

 ןוא ןטנעמורטסניא עקיבלעז יד ךרוד ןשרָאפרעד טשינ ןעמ ןָאק םוינָאטולּפ

 ,לרוג ןייז ןוא ןדיי םעד ןעמ ןָאק ױזַא ,ןטנעמעלע ערעדנַא יד יוװ ןעגנַאגוצ

 ןטסעמ טשינ ,רוטַארעטיל עשידיי יד ןוא ךַארּפש עשידיי יד ?לוכ זיא סאוו

 .ןעלטימ עכעלנייוועג יד טימ ןטּפשמ טשינ ןוא

 -לוק ןייז ןיא ךיוא ןארַאפ זיא ללכב ןדיי םייב ןבעל וצ ןליוו רעד

 רוטלוק רעשידיי רעקיטציא רעד ןופ ךות רעד זיא ןעמעלַא ךָאנ ןוא ,רוט

 תנידמ ןיא טציא זיא ןוא ןעוועג לָאמעלַא זיא שיאערבעה ןעוו וליפא שידיי

 -יא טשינ טעו שידיי ביוא ,רעדיוו טרעקעגמוא .רקיע ןַא רעמ ךָאנ ?ארשי

 ךיוא ןדיי ןייק ןלעוו ,תוצופת יד ןיא תאֵלֹוח עשירָאטַאלימיסַא יד ןעמוקרעב

 עקַאט טפיגנגעק ןימ ַא טעברַאעגסיוא ךיז טָאה עקַאט רַאפרעד ,ןביילב טשינ

 סָאד .הביבס רעד ןופ ןעגנורעטש עֶלַא יד רבוג זיא סָאװ ָאפוג ןדיי םייב

 וצ זדנוא ןעמוק סָאװ ןלעצטולב עסייו יד יו שיטסימ רעמ טשינ זיא

 -נָא רעדנַאנַא רעדָא סוריוו ַא ןופ ןפירגעגנָא טרעוו רעּפרעק רעד ןעוו ףליה

 ,שינעקיש

 רעירפ ןעמ זומ קינייוװעניא רָאפ טפוק סע סָאװ ךיז ןקידנוקרעד וצ ידכ

 יד ביוא .ןעוועג ןוכמ ךיא בָאה סָאד ןוא ןטקַאפ טימ םוכס ַא ןביילקנָא

 -ַאב שירַאטנעמוקַאד רימ ןעמ לָאז ָאט ,עלעיַאר ןייק טשינ ןענעז ןטקַאפ

 -גָאלש טימ רעבָא ייז ןעיידשרַאפ ,תמא ןטימ טשינ ןעמיטש ייז ווו ןזייוו

 -ַאב ַא ,רעכיג ,רעדָא ,טשינ זייוװַאב םוש ןייק זיא ?טסימיטּפָא , יו רעטרעוו

 ןיא סקיפ עיידיא ןַא ןעמונעגניירַא ךיז ןבָאה דצ ןרעדנַא ןופ יד זַא זייוו

 .םעד טימ ןדרייש טשינ ךיז ןליוו ןוא חומ

 -מב השעמ ףוס ןיא ,ןענרעלוצּפָא סעּפע ןַארַאפ זיא טקַאפ ןדעי ןופ

 ךמוס ךיז זומ ןימ ןצנַאג רעזדנוא ןופ טייז עשיטקארּפ יד .הליחת הבשה

 סָאװ םעד טימ טנַאקַאב טשינ זיא סָאװ רעד ןוא ןסיוו רעזדנוא ףיוא ןייז
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 שידיי עירעפמיא יד

 םעד טימ וליפא ןוא ןּפַאש רעזדנוא ןופ ךעלעקניוו עלַא ןיא רָאפ טמוק

 ןייק טָאה ַאזַא ,שידיי עגונב טלעוו רעד ןיא ןקיפסיוא ןיא ךיז טלַאה סָאװ

 ןוא שידיי ןופ טפנוקוצ רעד ןגעוו גנוניימ עטסעפ ַא ןקירדוצסיוא טשינ טכער

 .רוטַארעטיל רעשידיי רעד

 טשינ רעטרעדנוה יד ןוא עטנכערעגסיוא עֶלַא יד ןגױװַאב טָאה סָאװ

 "עג זיא סָאװ םוידעמ ןקידרעירפ רעייז ןזָאלוצּפָא רעביירש עטנכערעגסיוא

 ךַארּפש א ןריוויטלוק ןוא טלעוו רעלערוטלוק רעד ןיא רעבושח ךס ַא ןעוו

 -טייצ ַא רַאפ ןוא ןָאגרַאשז ַא רַאפ ןרָאװעג טכַארטַאב טלָאמעי ןיא סָאװ

 יסיוא ןשיטסילַאירעטַאמ םעד ןופ םיללכ עֶלַא יװ ?טנעמורטסניא ןקילייוו

 יַאּפיךַארּפש רעייז ןפרַאווצקעװַא עגושמ ןייז טפרַאדַאב ייז ןטלָאװ שטייט

 טשינ טָאה ,רענגעק יד טיול סָאװ ןושל ַא טימ ןדניברַאפ ךיז ןייג ןוא ץַאֿל

 בילוצ זַא זיא ץורית רעד .טפנוקוצ ערעּפַאנק ַא ךָאנ ןוא רבע ןטייוו ןייק

 ןיא ןריטסיזקע ןדיי ןוא טריסערגָארּפ טלעװ יד טָאה םיעגושמ עכלעזַא

 .םוקמוא םוצ טּפשמרַאפ הליחתכמ ןענעז ןטסישואי יד .תוכז רעייז
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 ךוב ןשידיי ןגעוו

 זַאנַא רעגנַאל רעזדנוא ןיא טקנוּפ ןקידרקיע ןַא וצ טציא ןעמוק רימ

 -יל רעשידיי רעד ןופ רוסי רעד זיא ךוב עשידיי סָאד .העיסנ רעשיטיל

 רעשידיי רעד ןופ חרזמ רעד ךָאד זיא רוטַארעטיל עשידיי יד ןוא ,רוטַארעט

 .רוטלוק

 טרעדָאפעג ךיז טלָאװ סע ןיא ךיז רַאפ ןינע ןַא זיא ךוב עשידיי סָאד

 .ייווצ טימ ,רוציקב ןכַאמ ןזומ סָאד ןלעוװ רימ רָאנ ,ךעלטיּפַאק הרדס ַא

 ןלעװ רעטעּפש .תונעט יד ןוא ענַאל יד ןטכַארטַאב רימ ןלעוו רעירפ

 ןָאטעג ןָאק סע סָאװ ,ןזייוונא ןוא ןָאנגַאיד ןסיוועג ַא ןכַאמ ןווורּפ רימ

 .בצמ םעד ןרעסעברַאפ וצ ןרעוו

 ןייק ןייז טשינ רָאג ןָאק הדירי ַא ןטילעג טָאה ךוב עשידיי סָאד זַא

 ןיא ןעזעג ןבָאה רימ יװ ,ןלַאנרושז יד עגונב .םעד ןגעו תועד יקולח

 זיא טייז רערעדנַא רעד ןופ .רעכעליירפ ךס ַא זיא ,?טיּפַאק ןקידרעירפ

 ןטסישואי עלענָאיסעּפָארּפ ערעזדנוא יװ ,טכעלש ױזַא טשינ ךָאנ ָאד וליפא

 ןליו (ןטסישואי רָאנ ,ןדיילרעד וצ ךָאנ ןענעז סָאװ ,ןטסימיסעּפ טשינ)

 ןעגנירּפש רָאנ ,ויטקעּפסרעּפ ןיא טשינ ןעעז ייז תמחמ ,ןדיירנייא זדנוא

 .ןטייווצ םוצ םערטסקע ןייא ןופ

 סָאװ תונעט יד ןופ ךעלדיטַאנ ?זילַאנַא רעזדנוא ןבייהנָא ןענַאװ ןופ

 .טָארט ןוא טירט ףיוא ןרעה רימ

 ןָא ,סרעביירש ןָא ,ל"ר ,ןבילבעג ןענעז רימ :זיא הנעט עטשרע יד

 ױזַא .וו .א .א ,ןטסיאייסע ןָא ,ןגרוטַאמַארד ןָא ,ןטעֶאּפ ןָא ,ןטסירטעלעב

 ;"סרעביירש , ןפורנָא ןָאק עמ סָאװ ,טרעדנוה ןַארַאפ ןענעז סנטסכעה זַא

 טלדנַאהַאב ןיוש ךיא בָאה הטיש יד טָא .ןענַאמָאפַארג ןענעז עקירעביא יד

 -רעדנוה ןריולרַאפ ןבָאה רימ שטָאכ זַא ,ןעוועג זיא ריפסיוא ןיימ .רעירפ

 סָאװ ,טנזיוט ַא םורַא ןַארַאפ ךָאנ ןענעז ,ןטַארעטיל עטנכייצעגסיוא רעט

 ןיא רעװ רָאנ ,ףָאטש ןרעגרע רעו ,ןרעסעב רע ,רוטַארעטיל ןריצודָארּפ

 ירַאפ ךיז רימ ןלָאז םיא ףיוא סָאװ ,זדנוא ייב רָאטקעּפסניא רעד סע

 ?ןריקַארב וצ סָאװ ןוא ןזָאלוצכרוד סָאװ ןזַאל
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 שידיי עירעּפמיִא יד

 יד ,לָאמַא יבגל רעכיב קיצניו סױרַא ןעיינ סע :ייווצ רעמונ הנעט

 ?סָאװרַאפ עגַארפ יד זיא טציא ,דלָאנ יו תמא זיא הנעט

 ןיא :ןעמכילע םולש ייב יװ טעמכ ,לכש רעטסָארּפ ַא זיא ?כש רעד

 -ְלָאו זיא שיפ ךיז טּפַאכ'ס זַא ןוא ,שיפ ךיז טּפַאכ ןסיורד ןיא םערַאװ

 ןיא טײקמערַאװ יד רעבָא ,טושּפ ױזַא טשינ סע זיא זדנוא ייב .שיפ לו

 טײקמערַאװ ַא ןעוועג טלָאװ סע ןעוו .,רָאטקַאפ רעשּפיה ַא זיא ?ןסיורד ,

 ןעמ טלָאװ ,סרעביירש רעמ טעװַאיעג ךיז ןטלָאװ ,הביבס רעזדנוא ןיא

 ַא טימ ןָאט וצ ָאד ןבָאה רימ .טקורדעג רעמ ןעמ טלָאװ ,טפיוקרַאפ רעמ

 .ןטייוצ םוצ טגנערב סנייא סָאװ ,לדער טפושכרַאפ

 ןוא ,טײקמערַאװ ןופ ןלעפ סָאד טייז ַא ןָא ןזָאל ?ייוורעד ןלעוו רימ

 "נָא ודנוא ייב זיא סע .ףיוקרַאפ ןוא גַאלרַאפ ןינע ןטימ ןעמענרַאפ ךיז

 ,טשינ ךיז טפיוקרַאפ ךוב שידיי ַא זַא ,השמל הכלה ןימ ַא יװ ,ןעמונעג

 ,קרָאי-וינ ןיא ןנַאלרַאפ עטַאוירּפ יד ןעגנַאנענרעטנוא ןענעז רַאפרעד ןוא

 .סרעלדנעה ךוב עשידיי ןייק ָאטשינ טעמכ ןענעז רַאפרעד ןוא

 רַאפ טשינ ,טסימיטּפָא רענעגירשרַאֿפ רעד ,ךיא :;ךַאז ענדָאמ ַא זיא'ס

 .ןעיירשעג-ןסָאג וצ טמוק סע ןעוו ,סרוקיּפַא רעד דָארג ןיב ,טכַאדעג ךייא

 ןופ טייל יד סע ןענעז ייז ןוא ,ןימאמ רעוויאַאנ רעד ןייז סע לָאז ךיא

 ץרַאװש ץלַא ןעז ןליו סָאװ ןרַאנּפָא טשינ ךיז ןזָאל סָאװ יד ,ירוזימ

 ףיוא טשינ ןעיײטשרַאפ ייז סָאװ .ץרַאװש רָאנ עקַאט ייז ןעעז ,סייוו ףיוא

 ןטכעלש םוצ זיא ןביולנ רעייז רָאנ ,םינימאמ ךיוא ןענעז ייז זַא ,זיא ךיז

 ,ןטקַאפ ףיוא ךמוס ךיז זיא ןביולג רעייז יצ ,ןשרָאפ וצ טשינ ןכוז ייז ןוא

 ?ךוב שידיי ַא ךיז טפיוקרַאפ יצ

 ע-עייז ןכַאמ ייז סָאװ ,זיא סרעגָאזּפָאןבעל ערעזדנוא טימ הרצ יד

 ןוא שידיי ןשיוצ ,טקרעמעגנָא לָאמ רָאּפ ַא ןיוש בָאה ךיא יו ,ןכיײלגרַאפ

 -ומ יד ןיא ןפיוקרַאפ ךיז לָאז שילגנע ןיא ךוב ַא ,לשמ7 ,ביוא .שילגנע

 יד ןיא שטָאכ ךיז ןפיוקרַאפ רעכיב עשילגנע עֶלַא זַא ,ייז ןעניימ ,ןענָאיל

 ךיז טיינעצ ךוב שידיי ַא ביוא רעבירעד זַא ןוא ,רעטנזיוט רעטרעדנוה

 .טשינ ךיז ןפיוקרַאפ רעכיב עשידיי זַא ןמיס ַא זיא ,טנזיוט ייווצ ןיא

 "יוו סָאװ סע טמוק יו ָאט ,טשינ ךיז טפיוקרַאפ ךוב שידיי ַא ביוא

 רימָאל ןופ ךוב א ןפיוקרַאפ רימ לָאז רע רבחמ ַא ייב טעב ךיא לָאמ ליפ

 רעקיצנייא ןייק ןבילברַאפ טשינ זיא'ס זַא רעפטנע רעד זיא ,1940 ןגָאז

 קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה יד ןופ סָאװ ,רעדיוו ,סע טמוק יוװ ?רַאלּפמעזקע

 טָאה עניטנעגרַא ןיא ,"םוטנדיי ןשיליוּפ ןופ גַאלרַאפ , רעד סָאװ רעכיב

 טשינ ןוא טפיוקראפסיוא לטירד א רעדָא סיצרעפ םורא ןענעז ןבעגעגסיױרַא

 ךיז טכוד ,רעײג סמחנמ יו עיזעָאּפ ךוב ַאזַא סָאװ ,סע טמוק יװ ?אצמנב

 -רַאפ עיזעַאּפ ןוא ,סענאלפיוא ייווצ ןבָאה טזומעג טָאה ,דנעב ייווצ ןיא
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 קא ב ָא 3 .א .א

 סָאװ סע טמוק יו ,רעמכָאנ .שילגנע ןיא וליפא טשינ ךָאד ךיז טפיוק

 ,ןשולת טלייצרעד טָאה יקציווירק יװ טעֶָאּפ רעטנַאקַאבמוא ךרעל ַא ןיוש

 ענייז ןופ ןקורד טזָאלעג טָאה רע סָאװ ,ןרַאלּפמעזקע טנזיוט יד ןופ זַא

 ןעננואימַאב ןָא ןצנַאגניא ןוא ,טרעדנוה ןיינ ןעגנַאנעצ ךיז ןענעז ,רעדיל

 רעביייש רעיינ ַא סָאװ ,סע ןעמ טרעלקרעד סָאװ טימ ןוא ?טייז ןייז ןופ

 טפיוקרַאפסױא טָאהעג טייצ רָאי עכעלטע ןיא טָאה סקירב לאימחרי יו

 -סיורַא ךיז טביילק רע זַא ,רעה ךיא ?ךוב טשרע ןייז ןופ סעגַאלפיוא יירד

 . .ענַאלפיוא עטרעפ ַא ןבעג

 ןופ עקַאט ךיז טסיוורעד עמ זַא רעבָא .קיטסירטעלעב סָאד זיא אלימ
 עטשרע יד ןופ ןזַא ,קושילַאּפ .רד ,קרעוו עשיפָאזָאליפ ןופ אפונ רבחמ

 עטייוצ יד ןופ ןוא גנעג 1,000 עלופ יד טפיוקרַאפ ךיז ןבָאה דנעב ייווצ

 000 רעכעה ןיוש ןענעז ,סעיּפָאק טנזיוט ןיא טקורדעג ךיוא ,דנעב ייווצ

 ,טייז ןייז ןופ "ןעלדעּפ , םוש ןָא לָאמַא רעדיוו ןוא --- ןרָאװעג טפיוקרַאפ

 --- ןעגנוטייצ עשידיי יד ןיא סעיזנעצער ןוא ןציטָאנ יד ןופ םינּפַא רָאנ

 טנַאעג רעכיב עשילגנע עניימ ףיוא יאולה ,הָאנק ןָא ןוא ,ןגָאז ךיא זומ

 .ןרָאװעג

 ,םיױרַא קירוצ גנַאל טשינ זיא סָאװ ,עינָאלָאטנַא-רסומ ןימ ַא ןגעוו ןוא

 וצ ןעיירפ טעוװ ךייא זַא ,ביולנ ךיא, ;ץעינזוק .ה ,רבחמ רעד טביירש ---

 ןענעז סודימ ןוא שטנעמ ןיימ ןופ ןרַאלּפמעזקע טנזיוט יד ןופ זַא ,ןרעה

 בָאה רָאנ טשינ ןוא .ךיז רַאפ טלַאה ךיא סָאװ ,רָאּפ ַא זיולב ןבילבעג רימ

 ,ךוב םעניא טנײלעגנירַא בָאה ךיא סָאװ ,טנעס ַא זיב ןעמונעגסיורַא ךיא

 ףיֹוא רעייטשוצ -- חוויר רַאלָאד טרעדנוה רַאּפ ַא טָאהעגנ בָאה ךיא רָאנ

 ךיא תעב ..ןעננולעג רימ זיא סָאד ױזַא יו ...ךוב יינ ַא ןבענוצסיורַא

 ,ךעלזיירק ,סעיצַאזינַאגרָא ענייק וצ טשינ גנַאלַאב ,םילכה לא ָאבחנה ןיב

 ."טכַאנ ןייא ןוא טנזיוט ןופ עטכישעג ַא זיא סָאד --- ךעלזיילק רעדָא

 רעטשרע ןייז זַא עניטנעגרַא ןופ רימ טביירש ןייטשנרעב .מ טניירפ

 -רַאפ , זיא סעיּפָאק טנזיוט ןיא טקורדעג תופוקת ןופ ןטגיריבַאל יא ךֹוב

 סיױרַא ,ךוב קיטציא ןייז ןוא ,"רַאלּפמעזקע ןטצעל ןויב ןרָאװעג טפיוק

 ןצרעפ ןיא טקורדעג ןוא רָאי ןקיטנייה ןופ ?ירּפַא ןיא טשרע קורד ןופ
 טרעדיוה טכַא רעכעה ןיא ןעגגַאגעגרעדנַאנַאֿפ ןיוש זיא , סעיּפָאק טרעדנוה

 ךָאנ ףרַאד ךיא .(ןעגנולעטשַאב רָאנ ,טקישעגסױרַא םתס טשינ) סעיּפָאְק
 ."ןרַאלּפמעזקע קיצפופ ןוא טרעדנוה זיב ןקישסיורַא

 ךעלננַאגוצ זיא סָאװ ,יןטײש עטנערברעד טשינ יװ ךוב ַאזַא ביוא

 סעיּפָאק קיצפופ ןוא טרעדנוה ןיינ ןפיוקרַאפ ךיז ןָאק ,ןח-יעדוי דַאפ רָאנ

 שידיי ַא ןפיוקרַאפ ָאי ןָאק עמ זַא ןמיס ַא זיא ,םישדח יירד ערעסָאװ ןיא

 .ןופרעד ןסיוו רָאנ ןעמ לָאז .ךוב

 ,ןפיוק עקַאט ןוא ןענעייל סע לָאז עמ ןַא ,עקַאט טנידרַאפ ךיכ סָאד



 () ידך יי עירעּפמיא יד

 ַא סױרַא ןזומ טעװ טייצ רעצרוק ַא ןיא זַא ,ןלעטשרָאפ ךיז ןָאק ךיא ןוא

 .עגַאלפיוא עטייווצ

 "ידיי ענײמעגלַא יד יו עבַאגסיױא עקיזיר ַאזַא ןעמעננָא רימָאל רעבָא

 "עג ןיוש טָאה ,טנכערעגפיוא ךיא בָאה ,רעהַא זיב .עידעּפָאלקיצנע עש

 ,רעמ טשינ ביוא ,רעלָאט ןָאילימ לטרעפ ַא יװ רעמ ןעמוקניײרַא טפרַאד

 "עג טשינ ךיז ןוא עידעּפָאלקיצנע עצנַאג ַא עקַאט ןעוועג סע טלָאװ ןוא

 א סכַארבעגניירַא גנַאג רעצנַאג רעד טלָאװ ,ךעּפ ןטלַאק ןופ יװ ןניוצ

 20 ַא ןעניױװ סע וװ דנַאל ַא ,ןיילַא עקיסקעמ ןיא .רעלָאט ןָאילימ בלַאה

 יװ ,"סטעס, רעדָא גנעג 600 רעבירַא טפיוקרַאפ ךיז ןבָאה ,ןדיי טנזיוט

 .סע טפור עמ

 סָאװ ןטקַאפ עװַאקישט עכעלטע ןלייצרעד ָאד ןָאק ךיא -- רבגה ינא

 ןטיול ךיז טפיוקרַאפ ךוב ַא .ןינע םעד ףיוא טכיל ?סיכַא ןפרַאװ ןלעוו

 "ופ תובישח רעדא (םי"ןטיוט ןופ תולינמ יד) עמעט רעד רַאפ סערעטניא

 טפלעד תובישח סרבחמ םעד זַא ,טפערט לָאמ ךס ַא רעבָא ,רבהמ םענ

 רעד ןופ סרעביירש עטסערג יד ןופ רענייא ,רעלקניס ןָאטּפָא .טשינ ךיוא

 -עלרַאפ ןטנַאקַאבמוא רָאנ ַא וצ ןעמוקנָא טזומעג טָאה ,טייצ רעקיטנייה

 ירַאפ טשינ ךיז טָאה סע ןוא ןסוזעי רעביא ךוב ןייז ןבענוצסױרַא רעג

 םוש ןייק זַא ,ןבירשעג ןרָאי יירד רַאפ רימ טָאה ןייטש .מ .? .טפיוק

 טלָאװ םירָאװ ,ןפיוקדַאפ ךיז טעוװו ךוב ַא ױזַא יז טשינ סייוו רעגעלראפ

 ןייטש ןוא .ןֶא ןסייר סָאװ עכלעזַא ןעמונעג רָאנ רע טכָאװ ,טסווװעג רע

 ןופ ןליּפשייב רעקילדנעצ ןעמענ טנָאקעג טלָאװ עמ .טכערעג ןעוועג זיא

 טָאה עמ טושּפ -- החלצה םוש ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה סָאװ םירבחמ

 ,ןבעגעגנייא רָאנ ייז ךיז טָאה סע יװ ןוא -- ןדי בתכ ערעייז טקישעגּפָא

 .רעיוט ךרוד ןוא ריט ךרוד ןעגנַאגעג ייז זיא

 ,טַאערואלדלעבַאנ רענעגייא רעזדנוא ןזיא טָא ?רעמ ןעמ ףרַאד סָאװ

 -עגסױרַא יירד טימ וליפא ןיוש ,חלצוידאל ַאזַא ןעוועג ,רענקלאפ םַאיליוו

 יעדוי ןשיװצ ןעמָאנ ?קיטש ַא טפַאשרַאפ םיא ןבָאה סָאװ ,רעכיב ענעבעג

 יב רע םָאה .וליפא תואצוה-הנותח ףיוא טלעג גונעג טשינ רעבָא ,ןח

 ןבירשעגנָא טָאה רע ןוא ,טלעג ןענידרַאפ זומ רע זַא טכַאמענּפָא ךיז

 רעקרַאטש רעד םגה ,דנוש לסיב שּפיה ַא טימ ךוכ תונז ַא ,ירָאושטסוטס

 ןוא ,ןסירעגנָא טָאה ךוב סָאד טָא .סױרַא ןטרָאד ךיוא ךיז טעז טנַאיאט

 ,דווילַאה ןופ ןטָאבנָא ײלרעלַא טימ ןרָאװעג טציילפרַאפ זיא רענקלָאפ

 עלַא ןעמונעג טָאה רענקלָאפ .ןלַאנרושז ןוא סרעגעלרַאפ עטסערג יד ןופ

 ןפיוא ןבירשעגרעביא ייז ןוא ןעמוקעגקירוצ ןענעז סָאװ ןעגנולייצרעד ענייז

 יַארב -עירפ ייז ןבָאה סָאװ ,ןלַאנרושז עבלעז יד וצ טקישעצ ןוא ןישַאמ

 -ָאפעג יד טקישעג ןוא טרעקוצרַאפ ייז ןבָאה ןרָאטקַאדער יד ןוא טריק

 ,ןרַארָאנָאה עטרעד
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 ק ַאב ַא ר .א .א

 ?ץיגרענע רעדָא ,הרוחס עטוג

 ,טוג זיא ךַאז ַא ביוא זַא ןעניימ סָאװ ,םימימת עכלעזא ָאד ןענעז סע

 זיא טלעוו רעקידתוימשג רעד ןיא ןַא ןייז ןָאק .ןפיוקרַאפ ךיז סע טעװ

 רעדייא טייצ קיטש ַא טמענ טלעוװ רעקידתוינחור רעד ןיא .552 ַא סָאד

 סע ןוא ,ךוב א סױרַא טייג סע ביוא ןוא ,ןרעה ךיז טזָאל גנַאלק רעד

 רעדָא סרעגעלרַאפ יד רעדָא ,ןעגנוטייצ יד ןיא טרימַאלקער טשינ טרעוו

 טוג יו עדוי ימ ןייז ךוב סָאד געמ ,ןָא טשינ ךיז ןעגנערטש םירבחמ

 רעכַאװ-הצמ) סרעלעס-טסעב יד ןענעז יצ .ןפיוקרַאפ טשינ סָאד ךיז טעװ

 ןקעווצפיוא ױזַא יו ןסייוו סרעגעלרַאפ יד ,ןיינ ?טוג ױזַא עקַאט (רעכיב

 ןבָאה ערעדנַא ?ייו ,טפיוק עמ סָאװ רעכיב ןַארַאפ ןענעז סע .םלוע םעד

 -עגוצ ןיא רעצימיא לייוו ,עדָאמ רעד ןיא ןייז ףרַאד עמ לייוו ,טפיוקעג

 .ייז וצ ןענַאטש
 "יב עשידיי יו רעקיצניװ ךיז ןפיוקרַאפ שילננע ןיא רעכיב ךס ַא

 ,טלעג ןגייא רעייז טגיילעגסיוא טשינ ןטלָאװ םירבחמ יד ןעוו ןוא ,רעכ

 ןוא סעיצַאדנופ ךרוד ןרָאװעג טרידיסבוס טשינ ןטלָאװ רעכיב יד רעדָא

 שטָאכ ,טלעוו עקיטכיל יד ןעזרעד טשינ לָאמנייק ייז ןטלָאװ ,ןטפַאשלעזעג

 ."םרעלעס-טסעב, יד יו רעכיב ערעסעב ןייז רָארג ןענָאק ייז
 ןרעסעב ַא טַאהעג ןבָאה שילגנע ןיא רעכיב עניימ ןופ רָאּפ ַא ןיולב

 -רַאפ וצ רעש ןייז טעװ סע .רעכיב עשידיי עטסרעמ יד יוװ ,ףיוקרַאפ

 ןופ ןעוועג ןענעז סעיזנעצער יד םירָאוװ ,יױזַא זיא סָאד סָאװרַאפ ןייטש

 --ושז עכעלטפַאשנסיו ןיא ייס ,ןשטניוו ךיז ןָאק עמ סָאװ ,עטסעב יד

 יד .ןיזַאגַאמ םיַאְט ןוא סמיַאֿט .י .ג יו רעטעלב עכלעזַא ןיא ייס ,ןלַאנ

 ,עכלעזַא ערעדנַא ןוא ,זיוער יעדרוטַאס ,סמיַאט ,י .1 ןיא ייס ,ןיילַא תועדומ

 ןגוצסיוא טימ ןרָאלוקריצ עטקורדעג:-ןייש רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט יד ץוח

 ליפיוו רעבָא ,סרעלָאט רעטנזיוט טסָאקעגּפָא ןבָאה ,סעיזנעצער יד ןופ

 ןוא םורַא 280 םורָא) ןעיפַארגָאיב ץרפ ַא ןופ ?שמל טפיוקרַאפ ךיז ןבָאה

 דנַאב טכַארּפ א ,ןַארּפש רעד ןיא עיצַאװיטַאמ ןוט לרוג ןופ ליפיוו ,(םורַא

 ןעװעג ןענעז םיחבש יד .רעהַא ןיב 2828 םורַא ?ןטייז 800 םורַא ןופ

 ןופ רענייא זיולב) .ןטסילַאיצעּפס ןופ ץלַא ןוא --- עכעלטנייוועגרעסיוא

 ןעמוקעג ןענעז רעדנעל 80 ַא ןופ ןוא (ןסירענּפָארַא סע טָאה עקירעזדנוא

 ןייק וליפא ךיז ןענעז דנַאלגנע ןוא עקירעמַא ןיא רעבָא -- ןעגנולעטשַאב

 טקורדעג ןענעז סָאו 800 יד ןופ -- טציא זיב ןעגנַאגעצ טשינ 0

 .ןרָאװעג

 .גנורעלקפיוא ןַא יװ רָאנ ,טסיירט ןייק רַאפ טניימעג טשינ זיא סָאד

 ןסייוו סָאװ ,סרעגעלרַאפ עשיגרענע ןַארַאפ ןענעז סע וװ ןטרָאד יאדווא ,ונ

 טשינ ביולג ךיא רעבָא ,שרעדנַא סעּפע ןיא ,ךַאז יד ןריזינַאגרָא וצ יו

 יז רעמ ןעגנַאנעצ ךיז ןענעז רעכיב-ןרעל רעקינייוזרעמ ענייפ וליפא ןַא
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 שידיי עירעפמיט יד

 םעד ןופ ןעמוקעגנָא ּפַאנק רעייז זיא רימ ןוא --- סנטסכעה טנזיוט 6

 לודנ ונל ימ .עיצַארטסוליא עדעסעב ַא ךס ַא ןעמענ רימָאל רָאנ

 ַא ןעוועג ןיוש רע זיא 1010 ןיא .ןואגיטלעוו א ךָאד זיא רע .דיורפמ

 עיפַארגָאנָאמ ןייז ןבעגעגסיױרַא רע טָאה טלָאמעי ןוא ,ןַאמ רעטמירַאכב

 ןוא דימלת ןייז ,סנוָאשזד טסענרע טיופ .ישטניוו ַאד ָאדרַאנָאעל רעביא

 -םיוא רעד ןופ .טעברַא רעד רַאפ 402.04 ןעמוקַאב רע טָאה ,ףַארנָאיב

 ,ןטַאנָאמ 0 עטשרע יד ןיא טפיוקרַאפ 878 ךיז ןבָאה ,1800 ןופ ענַאל

 .סע טסייה ,רעטעּפש רָאי 9 טימ ,1919 ןיא טשרע עקירעביא יד ןוא

 רעביא דנַאב ןשּפיה ַא ןבעגעגסױרַא דיורפ טָאה 1891 ןיא ,רעמכָאנ

 ראי 9 ןופ ךשמ ןיא .ןרַאלּפמעזקע 880 ןיא (ןעגנורעטשיךַארּפש) עיזַאּפַא

 "עז סָאװ 000 עגרַאק יד ןופ ןוא סעיּפָאק 287 ןרָאװעג טפיוקרַאפ ןענעז

 טפיוקרַאפ טושּפ טסייה סָאד --- ,רוטַאלוקַאמ ןרָאװעג זיא ןבילברַאפ ןענ

 "קע ןייא ןייק ָאטשינ זיא דנַאלגנע ץינַאג ןיא .ריּפַאּפ ןריצירבַאפ וצ ףיוא

 .(216 .ז ,2 דנַאב ,דיורפ דנומגיז סנוָאשזד) .ךוב ןופ רַאלּפמעז

 "רעדנוה טלושעגסיוא טָאה סָאװ ,סקַאז סנַאה רעטעברַאטימ סדיורפ

 ןופ טּפיוה םעד טריזילַאנַאַָאכיסּפ ךיוא טָאה ןוא סרעקיטילַאנַאָאכיסּפ רעט

 לָאז ךיא ןטעבעג רימ טָאה ,דרַאװרַאה ןיא גנולײטּפָא רעשיגָאלָאכיסּפ רעד

 "ירעפעש רעד, ןעמָאנ ןטגיילעגרָאפ ןיימ רעטנוא ךוב ַא ןבעגסױרַא םיא

 סיױרַא זיא ךוב סָאד יו םעדכָאנ ןכָאװו עכעלטע .,"ןייזטסוווַאבמוא רעש

 "20 םורַא .טפיוקרַאפ ךיז ןבָאה סע סעיּפָאק ליפיוו טגערפעג רע טָאה

 ןייז טנַאקעג טָאה סע, .טכַאלעג טָאה רע .טרעפטנעעג םיא ךיא בָאה

 זַא טגָאזעג םיא טָאה סעדנַארב גרָאעג, ,טקרעמַאב דע טָאה ,רעגרע ךָאנ

 ןעװעג זיא סקַאז .10 ןופ ףיוקרַאפ ַא טַאהעג טָאה רעכיב ענייז ןופ סנייא

 רע זיא םעד בילוצ עקַאט .שטנעמ רענעסקָאװרעד ןוא רעוויטקעיבָא ןַא

 ןטלַאהעגסיוא טָאה ,בגא ,ךוב סָאד .טבילַאב ױזַא ןוא הלצומ ַאזַא ןעוועג

 .עגַאלפיוא עטייווצ ַא

 ַא ןופ עגַארפ ַא טשינ זיא ָאד זַא ,ןעיירבסיוא טלָאװעג ָאד בָאה ךיא

 -קודָארּפ-ךוב רעשיסור רעדָא רעשיזיוצנַארפ רעדָא רעשילגנע רעקידנעילכ

 -נַא ץנַאג ןופ רָאנ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעקידנעייגרעטנוא ןַא ןוא עיצ

 .ןרָאטקַאפ ערעד

 הביס טּפיױה יד

 טשינ טייטש ךוב עשידיי סָאד סָאװ ,זיא תוביס עטסנרע יד ןופ ענייא

 עמ .טריזינַאגרַא טכעלש זיא לדנַאה רעד ;טנעה עקיטכיר יד ןיא ןייא

 .ןענעייל ןלעװ ןלָאז ,ןפיוק ןלעװ ןלָאז ןשטנעמ זַא ,טשינרָאג טשינ טוט

 ןוא ,גנואיצַאב "ןגרָאמ ךיא םוק -- טנייה טשינ ךיא םוק, ַא ןיא סע

 ןַארַאפ ָאי זיא (ןגרָאמ) טוַאיוַאמ ןופ דנַאֿל סָאד ,עניטנעגרַא ןיא דָארג

 יד ןשיווצ ווו ,ןליוּפ ןיא ?ךָאנ וװ ןוא --- טסייג רעקיסעמסטפעשעג רעד
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 קט ט ב ָא ר .8 . 8

 א ןיא ךוב ַא ךיז טייגעצ ןַארַאפ ןטרָאד ןענעז סָאװ ןדיי 60.000 יצ 60

 עשידיי ןופ גָאלַאטַאק ַא זַא ,ָאקװד ןגָאז ָאד זומ ךיא .סעיּפָאא 0
 .לַאמשעג טימ ןבעגעגסױרַא זיא רע .ןקוקוצנָא תחנ ַא זיא ןליוּפ ןיא רעכיב

 ןיא שיליוּפ ןיא ךיוא רָאנ שידיי ןיא רָאנ טשינ טנכייצרַאפ ןענעז ןעלטיט יד

 יַאפ ןיא שטייד ןיא .טצעזעגרעביא טוג ןוא ,שילגנע ןיא ,וליפא ,רעמכָאנ

 "עג רימ ןטלָאװ יאולה ."טפַאשטריוו עשינלָאּפ , ?טרעווכעטש ַאזַא ןַאר

 .ָאד טײקשיטַאבעלַאב עשיליופ ַאזַא טַאה

 טלעטשַאב לָאמַא ךיא בָאה ,קרָאידוינ ןיא גַאלרַאפ ןטנַאקַאב ַא ןיא

 ןופ "טנַאקעג בָאה ךיא סָאװ רענעמ עסיורג , ןסייחעג טָאה סָאװ ךוב ַא

 -עגנָא זיא ןובשח ַא טימ ךוב סָאד רימ ןקיש וצ טָאטשנָא .ןיזייר סקַאמ

 רעצימיא ןעװ יו קיטכיר זיא סע ?"ןעזייר רעכלעוו, :;גערּפנָא ןַא ןעמוק

 רעד ןוא קריצ ןרַאפ טעליב ַא טעב ןוא גנילגניר ןופ קריצ ןיא טמוק

 נָא רעד "?קריצ רעכלעוװ, םיא טגערפ עקדוב-ךטעליב רעד ןיא שטנעמ

 עקַאט רָאנ לרוחב ַא רעדָא ?דיימ ַא ןופ טשינ אקווד ןעמוקעג ןיא נערפ

 "א ןַא ןוא שטנעמ רעליווו ַא ןעוועג זיא סָאװ ,אפוג רעטלַאװרַאפ ןופ

 .תולעמ ערעדנַא ןבָאה ןעמ זומ רעטלַאװרַאפ ַא ןייז וצ ידכ רעבָא ,טסילַאעד

 יראפ רעד זַא ןענַאטַאב ךיא ליוװ ,תועט ןייק וצ ןעמוק טשינ לָאז סע ידכ

 ,גנוטלַאורַאפ עקיסַאּפ ַא דָארג טָאה סָאװ ,תונחמ ןעוועג טשינ ןיא נַאכ

 .ןטלַאװרדַאפ וצ סָאװ טימ טשינ ךעבענ טָאה רָאנ
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 ?ךוב ןשידיי ןופ הכרעמ יד ןעמ טרעסעברַאפ יו

 ױזַא טשינ ןיא ךוב עשידיי סָאד זַא ,רעירפ ןעזעג ןיוש ןבָאה רימ
 ךָאנ זיא ןדנעטשמוא יד גילדעוו זַא ,ןדערנייא זדנוא ליוו עמ יװ ןלַאפעג
 יירד ןיא סיורַא ןעייג רעכיב עסיוועג ביוא .ךוב ןשידיי ןרַאפ קרַאמ ַא ָאד
 ךיז ןָאק ךוב ַא זַא ןמיס ַא טרָאפ ךָאד זיא רָאי עכעלטע ןיא סענַאלפיוא
 טשינ טרָאװ עמ ןוא עצײלּפ ַא וצ טלעטש עמ רָאנ ביוא ,ןפיוקרַאפ ָאי
 .רבחמ םוצ ןעמוק לָאז הנוק רעד זַא

 טשינ טסייוו רענייא .והחבודוהת ןימ ַא ןיא זיא קרַאמ-רעכיב דעזדנוא
 טשינ ןזַא ,ןלייצרעד וצ ןעמוקעגסיוא ןיוש רימ זיא סע .ןרעדנַא םענופ
 ַא רעדָא ,גַאלרַאפ ַא וצ לָאמ עכעלטע ןביירש טזומעג ךיא בָאה לָאמ ןייא
 רַאּפ ַא ןיא .ןעמוקעגנָא רימ זיא ךוב ענעשטנווועג סָאד רעדייא ,רבחמ
 ךיא םנה ,גנולעטשַאב ןיימ ןגָארקעג טשינ םויה דע ךָאנ ךיא בָאה ןלַאפ
 טשינ זַא ,ןלעטשרָאפ ךיז ןָאק ךיא .זיירּפ ןלופ םעד ןלָאצַאב טלָאװעג בָאה
 ,אמכזוג ַא ןיא'ס זַא ,ךיז ייב ןטכַארט ןוא ןעלכיימש טעװ רענעייל ןייא
 -ַאב ןיוש זיא סָאד זַא ,ךיז טכוד ןוא ,ױזַא טרָאפ זיא טקַאפ רעד רעבָא
 ךיז ףרַאד עמ זַא ,ןעמ טיירש סייז ןייא ןופ .ערעדנַא ןופ ןרָאװעג טקרעמ
 זיא טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא ,עיּפָאק ןייא ןפיוקרַאפ וצ ןעװערָאהנָא
 המשנ יד .רבחמס םענופ טרירָאנגיא טרעוו סָאװ ,הנוק רעטיירג ַא ןַארַאֿפ
 רעדָא טייקליופ בילוצ זיא'ס יוצ .טריצילּפמָאק לָאמַא זיא רכחמ ַא ןופ
 ?רבהמה תואיגש ןיבי ימ -- סעכָאלוצ רעדָא ,תונלטכ

 םרַאד רעכיב עשידיי ןופ םירבחמ יד זַא ,ןָא רדסכ זדנוא טזייוו עמ
 רעייז ןבעגסױרַא ,ןפאשעג ןיילַא ,טעטימָאק ַא ךרוד טשר ומולכ רעדָא ןיילא
 תעירק טימ ןָא ייז טמוק סָאװ ,ןטײרּפשרַאפ ןיילַא ךָאנרעד ןוא גנופַאש
 טּפַאכעצ ןטרָאד ךיוא ?רעכיב עשילגנע יד ןגעװו זיא סָאװ ןוא .ףוס םי
 טקיש ,ןייא טדעד ,טרימַאלקער רעגעלרַאפ רעד .רעסַאװ-הצמ יו טשינ ןעמ
 ןֹוא ,ונ -- עיצקַא- עדנַאנַאּפָארּפ א טריזינַאגרָא ,תוחנה טכַאמ ,ןטנעגַא
 ,טלעוו רעד ףיוא ןשטנעמ ןָאילימ טרעדנוה עכעלטע ןַארַאפ טרָאפ ןענעז סע
 .שיריי ןדער סָאװ ןָאילימ עכעלטע יבגל שילגנע ןענעייל ןענָאק סָאװ
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 קַאבָא ר .א .א

 זדנוא ייב לָאמטּפָא טרעוו סָאװ ,טעברַא יד זַא ,ןסעגרַאפ טשינ רימָאֿכ

 רעמ ;קרַאמ-רעכיב ןשילננע ןפיוא ןָאטעג ךיוא טרעוו ,רבחמ ןכרוד ןָאטעג

 טימ ,לקשמ ןסיורג ַא ףיוא רעגעלרַאֿפ רעד סע טוט ןטרָאד סָאװ טשינ

 -שזדעלַאק וצ יירפ טקישעצ ןרעו רעכיביןרעל .ןסוקָאפ ןוא ןצנוק יײלרעלַא

 וליפא ןעזעג ןיוש בָאה ךיא .המכסה ַא ייז ייב טעב עמ ןוא סרערעל

 -שזרעלַאק םוצ ןרילעּפַא ןפרַאד סָאװ ,(סקימָאק) ךעלשטנעמ טימ ךעלעכיב

 -נרעל ַאזַא ןטנעדוטס ענייז רַאפ ןביילקסיוא לָאז רע זַא ,ױזַא רָאסעּפָארּפ

 "עמ ַאזַא טלָאװ זדנוא ייב .סױרַא טיג גַאלרַאפ רעקיזָאד רעד סָאװ ,ךֹוב

 .ןעלקיטרַא-טסעטָארּפ ןפורעגסױרַא עדָאט

 יד ןיא ךיז טפיוקרַאפ טסעשזדיד סרעדיר ?רעמ ןעמ ףרַאד סָאװ

 טימ ןרָאלוקריצ ןוא ווירב ןקישעצ ןייא ןיא ןעמ טלַאה ךָאד ,ןענָאילימ

 טפלעה ףיוא ןטינשעג טרעוו זיירּפ רעד ןוא ןטומנָא ןוא ןגָאזוצ יײלרעלַא

 טפַאש אלימ .לַאנרושז ןטימ ןענעקַאב ךיז טלָאז ריא ידכ ,רעקיצניװ --- ןוא

 ןוא ,שוביש ַא רַאפ םישדח טכַא ַא ףיוא לַאנרושז םעד ןייא ךייא ריא

 ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ללכה .טנעמענָאבַא םעד טשינ ריא טיינַאב ךָאנרעד

 יח ךָאנרעד ,עקידנטעב ךָאנרעד ,עקידנגערפ רעירפ ,ווירב ריא טמוקַאב

 .ןילַא ךיז ףיוא ןכָאה תונמהר ךייא ןסייה סָאװ ,עכלעזַא ןוא ווירב-שיוד

 יא סָאד טָא רעבָא ?ןענָאילימ ןשיווצ סנענַאבַא ןייא רעד טייטַאב סָאװ

 "גסיוו ,ןקיצנייא םעד רעייט ןטלַאה ייז סָאװ --- החלצה רעיײז ןופ דוס רעד

 .ללכ ַא טרעוו םידיחי ךס ַא ןופ זַא קיד

 טלָאװ ,לָאמ ליפ ױזַא ןוא ,ןעלטימ עכלעזַא טימ טרילעּפַא רימ ןטלָאװ

 רעסעב לסיב שּפיה ַא זדנוא ייב ןעוועג ךיוא ךוב ןשידיי ןופ בצמ רעד

 יד ;תועדומ ןָא וליפא טפיוקרַאפ ךָאד ןרעוו רעכיב ערעזדנוא .זיא'ס יוװ

 -ַאלקער וצ ףיוא רעטנזיוט ערעווש סיוא ןביג סרעגעלרַאפ רענַאקירעמַא

 ,ענָאבאבַאז יד ןדיירנייא טשינ ךיז ןעמ לָאז ןוא .ךוב ןייא זיולב ןרימ

 רעדָא רעטנזיוט רעטרעדנוה יד ןיא ךוב ַא ךיז טפיוקרַאפ שילננע ןיא זַא

 ךיז ןפיוקרַאפ רעכיב עקיסעמלטימ .ךוב טוג ַא זיא סע תמחמ ןענָאילימ

 טגיירפ ןעניוועג וצ יװ סינענרַאק ?יעד .סעדָאטעמ עשירחוס יד בילוצ ליפ ױזַא

 יד רעבָא ,גנופַאש עשינואג ַאזַא ןעוועג טשינ זיא ןשטועמ ןקריװַאב ןוא

 ןבָאה ןוא ססמעדו-םוסיּפ ןופרעד ןכַאמ וצ יו טסווװעג ןבָאה סרעגעלרַאפ

 .סעיּפָאק ןָאילימ ייווצ טפיוקרַאפ

 ױזַא יװ טסווװעג טָאה סָאװ ,ל?דיימ ןייש ַא ןעוועג זיא סיִאשזד ינעּפ

 "נָא ןוא ןטג ךָאנרעד טנעלפ יז סָאװ ,ןרענָאילימ ןשיווצ רענעמ ןּפַאכ וצ

 יז זַא .רעמ יצ ןָאילימ א ףיוא (!רובמַאלַאק טשינ) תונוזמ ןביילק

 יד ןיא ,עכלעזַא רענעמ סקעז-ףניפ ערעסָאװ ַא טגעגּפָא טַאהעג ןיוש טָאה

 סָאה יז .עקרעביירש ַא ןרָאװעג רעטכאט ַא סרעבמָאלּכ ענטָאמַארגזעב

 סָא ןוא ,קידנענעייל טעידונעג טָאה סע סָאװ ,ךובינָאט ַא ןבעגעגסיורצ
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 שידיי עירעּפמיא יד

 ךוב טכעלש ַאזַא .רָאי ייווצ ןיא סענַאלפוא טכא טָאהעג טָאה "ךוב  סָאד
 .ןעזעג טשינ שידיי ןיא ךָאנ ךיא בָאה

 ?ךוב שידיי ןראפ ןָאמעג טרעוו סָאװ

 םעד ןיא ןדנוא ייב וצ סע טייג ױזַא יװ ןטכַארטַאב רימָאל טציא
 פיפ ױזַא ךיז ןפיוקרַאפ סע סָאװ רעדנווװו ַא רָאג זיא רימ ?טרּפ ןקיזָאד
 סױרַא רעכיב יד ךָאד ןעייג לכה ךס םירָאװ ,ךוב ןשידיי ַא ןופ סעיּפָאל
 ָאמַא טנכייצרַאפ ייז ןרעוו ,לזמ רעכיב יד ןבָאה .רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא
 ַא ןופ טנעיילעג ןייֵלַא טרעוו סָאװ ,פַאנרושז םענעי רעדָא םעד ןיא
 עסערּפינַאט רעד ןיא ץיטָאנ ַא ןעמוקַאב וצ .ןשטנעמ לָאצ רעניילק רעייז
 גנואיצַאב א רַאפ סָאװ ךיז טדנעוו סע ןוא ,תובָא-תוכז ןבָאה ןיוש ןעמ זומ
 ,עינָאלָאעדיא ןייז ,רבחמ םוצ טָאה ןציטָאנ עקיזָאד יד ףיוא הנוממ רעד
 טשינ טרָאװ ַא טימ טגָאזעגסױרַא ךיז לָאמַא רבחמ רעד טָאה יצ ךיוא ןֹוא
 רעד ןנעק רעדָא ,דניירפ ענייז ןופ םענייא ןגעק רָאנ ,הנוממ ןגעק רָאנ
 -ערּפ ךוב סָאד זיא יצ ןגערפ ֹוצ ךיז עדָאמ ַא ןרָאװעג זיא טציא .גנוטייצ
 ןיוש סע טרעװ ,עימערּפ ןייק ןגָארקעג טשינ טָאה ךוב ַא ביוא .טריפ
 טונ יו ןייז ייז ןגעמ רעדנעל ערעדנַא ןופ רעכיב .הנחמל ץוחמ טלעטשעג
 ןרָאפ סָאװ ענעי ןופ לַאפ ןיא ץוח ,רעצניװָארּפ רַאּפ טכַארטַאב ןרעוו
 -רַאפ סָאװ רעדָא ,תוביסמ ןיא קרָאי-וינ ןיא ךיז ןזײװַאב ןוא רדסכ םורַא
 סָאד ז א ךעלריטַאנ .עיצוטיטסניא ןַא ןיא עלעטש עֶלעיציפָא ןַא ןעמענ
 ייב םָאװ ,זיא הרצ יד .זדנוא ייב רָאנ טשינ ןוא ױזַא םלועדרדס רעד
 זיא םעד ץוח .רעטעלב גונעג ָאד ןענעז סע .הצע ןַא ךיז ןעמ טיג ןטייל
 .תוצופת עלַא ףיוא ןפרָאװעצ ױזַא טשינ .זדנוא ייב יװ רעגנע ?טלעוו סָאד

 ?ןרעוו ןָאטעג ףרַאד סָאװ

 ,פב םדוק ןרעוו ןָאטעג זומ סָאװ ,ןזייוווצנָא קיסיינ זיא סנטשרע
 ףיוא סױרַא ןעייג סָאװ ,סעבַאגסיוא עֶלַא ןרירטסינער וצ ןזיא סָאד ןוא
 ַא ןטרַאפ זיא'ס זַא ,טשינ ביולג ךיא .טלעוו רערָאג רעד רעביא שידיי
 טשינ טרעוו סָאד וװ דנַאל טריזיליוויצ ַא רעדָא טלעוו רעד ףיוא רוטלוק
 .ןָאטעג

 ףרַאד רעכיב ענעמוקעגנָא יד טנכייצרַאפ פַאנרושז ַא ןעוו :סנטייווצ
 ,ךוב סָאד ןלעטשַאב ןענָאק לָאז עמ ווװ ,סערדַא רעד דימת ןייטש

 ןפיוקרַאפ לָאז סָאװ ,עלַארטנעצ ַא ןעניפעג ךיז ףרַאד סע :סנטירד
 -ייא רעד ןופ רָאנ טשינ ,טלעוו רערָאג רעד ןופ רעכיב עשידיו עיינ עלַא
 .ןָאטעג טציא טרעו סע יו ,אתורבח רענעג
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 קצב ָא ר .א .א

 ךעלדנעהכוב רעשידיי רעד

 יו סרעלדנעהכוב ןייק טשינ ןבָאה רימ סָאװ ,זיא ץלַא רַאפ רענרע

 -רכומ ַא ןרָאװעג זיא רעלדנעהכוב רעשידיי רעד .ןטייצ עטונ עטָלַא יד ןיא

 דילגנע ןופ בָאגוצ ַא טימ םיתילט ןוא למור-ירפס טפ וקרַאפ סָאװ ,םירפס

 ןענעז סע סָאװ ,םעד בילוצ ױזַא טשינ זיא'ס .תואיצמ -- רעכיב עש

 ןבָאה ןנַאלרַאפ ןוא םירבחמ סָאװ סנטסרעמ רָאנ ,םינוק ןייק ָאטשינ רעמ

 .רעלדנעהכוב םוצ יורטוצ ןייק טשינ

 ןָאמ וצ טשינ טָאה רע זַא ,ןבירשעג לָאמַא רימ טָאה ןייטש .מ ,5

 ,םענייא ןופ םַאנסיוא םעד טימ ,תמחמ ,סרעלדנעהכוב עשידיי יד טימ

 יסָאד ךיוא רימ ןבָאה סרעביירש רָאּפ ַא .תובוח ערעייז טשינ ייז ןקעד

 ירעמוא ןופ טמַאטש סע זַא ,ןגָאז טשינ לעוו ךיא .ןסיוו טזָאלעג עבלעז

 סרעלדנעה יד ייב סיוא טמוק סע .טײקנזָאלעגּפָא ןופ טושּפ רָאנ ,טייקבעל

 קירעביוב ןופ דלָאי םעד טימ ןענובשחעצ ןייג דלַאב ךיז ךיא לעװ טָא,

 וצ ,ריא טעז ."ןרָאװעג טפיוקרַאפ ןענעז סָאװ ,ייווצ רעדָא ךוכ ַא רעביא

 "עטש רעדנַא ןַא ןעמענ ןזומ ייז ןלעוו ?ינַאּפמָאק גנישילבַאּפ ורביה , רעד

 "יו ייז ןלעו ,טמוק סע סָאװ ,ןקוליס טשינ ןלעוו ייז ביוא םירָאװ ,גנוֿפ

 רעדָא ,עקירפַא ןופ רבחמ רעד זַא רעבָא ,ןגירק טשינ הרוחס ןייק רעט

 םיא סע טעװ ,טסיזמוא רעכ ב ייווצ ַא ךָאנ ןבעגעצ טעװ ,עילַארטסיױא

 ירַאפ טשינ רעטרעדנוה ןביילב ךָאד םיא ןלעוו ,יוו-ייס ןַא ,ןעמוקּפָא סעּפע

 ,ךוב ןשידיי ןרַאפ טנוזעג טשינ זיא גנונעכערסיוא ןימ ַאזַא ?עטפיוק

 -דנַאה ןָא ןעמ טבייה רַאפרעד ןוא ,גַאלרַאפ ןרַאפ יצ ,רבחמ ןרַאפ טשינ

 ןעמ טזָאל ןַאמלטימ םעד ןוא ,םרעריצודָארּפ יד טימ עקַאט טקעריד ןעֿל

 טפיוקרַאפ ךוב שידיי ַא לייוו זַא ,טהנעט רעדיוו רעלדנעהכוב רעד .,סיוא

 רעטפושכרַאפ ַא זיא'ס .ןעמענניירא רעקיצניוװ סָאװ ןעמ ףרַאד טשינ ךיז

 סעּפורג עלערוטלוק דצמ עיצַאזינַאגרָא ערעשינרענע ןַא רָאנ ןוא ,זיירק

 .לטלעוו-רעכיב רעזדנוא ןיא רדק ַא ןעגנערבניירַא טנַאקעג טלָאװ

 ענעריּפַאּפ, יד חכמ .ךוב שילננע ןַא יו רעקיליב טסָאק ךוב שידיי ַא

 סױרַא ןעייג סָאװ ,רעכיב עלַא טשינ ביוא .טשינ ןעמ טסעומש "םנקור

 ןייק רעבָא זיא ,רוטַארעטיל ןפורעגנָא ןרעוו וצ יואר ןענעז ,שיריי ףיוא

 'גנע ךס ַא ןוא ,ןרעו וצ טנעיילעג טרעוו ןענעז ךס ַא ראג זַא טשינ קפס

 ךיז טלָאװ סע ןעוו ,רעמכָאנ .עשידיי לייט ןופ -עגרע ןענעז רעכיב עשיכ

 קַאב םירבחמ ךס א ןטיָאװ ,לדנַאהכוב רעקידהשקשינ ַא טמערופעגסיוא

 יטנַא שואי טימ תוקפס ןופ .רעסעב ןביירש וצ עיצַאריּפסניא רעמ ןעט

 .שרוקה-חור רעד טפיופ

 הרוש עטשרעטנוא יד

 'עג םצע םעד ןכיירטשרעטנוא וצ ןעוועג קיטיינ טשינ טלָאװ סע
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 שידיי עירעפמיאק יד

 יַאב סע יװ קרַאמ-רעכיב םעד ןריזינַאגרָא ןעמענ ךיז זומס עמ ןַא ,קנַאר

 ,םיוב ןטלַא ןַא ןעװעטַאר וצ ןעלטימ ןדנעוווצנָא טָאטשנָא .ןייז וצ ףרַאר

 םיוב םעד ןוא ןגייווצ יד ייב םורַא ךיז ןעמ טסייר ,ןליופ ןָא טבייה סָאװ

 ןעמעלַא ןופ רעמ ןוא ,רוטלוק עשידיי יד זיא םיוב רעד .ןעמ טקוקרַאפ

 םיוב רעד טעוװ ,טייג סע יװ ןייג ןיִלַא ןזָאל טעװ עמ ביוא .,רוטַארעטיל יד

 .ָאטשינ ןענעז רעמייב ערעדנט ןייק ןוא ,ןלַאפמוא הלילה

 "עצ ךיז סעיצַאזינַאגרַא-דנַאפ עֶלַא רַאפ שודק-בוח א ןיא רַאפרעד

 לָאז רוטַארעטיל עשידיי יד ידכ ןָאט וצ זיא סָאװ ,ןעז ןוא ןעמענוצפיונ

 -וניצ גונעג ָאד ןענעז סע .רעכיב רעמ סָאװ ןפיוק לָאז עמ ןוא ,ןסקַאװ

 זיא סָאד ?ןעד ןעמ טנעייל ,טפיוק עמ ןַא ןוא :ןגערפ ןלעוו סָאװ סרעק

 ײזַא ןָאק ןעמ .(רָאה ריזה ןופ טשרַאב ַא) השקס ַא רָאנ אישק ןייק טשינ

 ןענעייל ייז זַא ןוא, ןהנעט ןָאק ןעמ .טלעוו רעד ןיא ךַאז עדעי ןגערפּפָא

 ךוב סָאד לָאז ,ךַאז ןייא רָאנ ןֶא טייג רימ "??סעּפע ןעד ייז ןעייטשרַאפ
 .ןגרָאז טָאג לָאז ןענעייל ןגעוו .ןפ וקראפ ךיז

 ןוא ןקעטָאילביב ןגעוו ןביירש וצ טייהנגעלעג ַא ןייז ךָאנ טעװ סע

 יװ עיצקַא ןַא ןעװענַאלּפ ,ןיינּפָא ןָאק ךוב-שידיי  ַא ווו ,סעיצוטיטסניא

 סע ,ןסעוצפיוא לגייב ַא יו טשינ זיא רענעייל םעד ןרילומיטס וצ ױזַא

 סרעייג ?םיכלוהה ימו ימ זיא עגַארפ יד רעבָא ,חמ ןוא חכ ךיז טרעדָאפ

 סָאװ רענייא ,רעריפ ַא זיא טלעפ זדנוא סָאװ .ןעוועג רשפא ןיוש ןטלָאװ

 הנומאב ביילג ךיא  .ערעדנַא טרעטנומ ןוא וויטַאיציניא יד ךיו טמענ

 ,ןהישמ ןיא ןביילג ןדיי זַא) עכלעזַא ןסקַאװסיוא ןלעװ סע זַא ,המלשי

 "יניא טימ רעצימיא ןעמוק טעװ סע ןַא ,ןביילג טשינ ןעמ לָאז סָאװרַאפ

 רַאפ תונברק ןעגנערב וצ טיירג ןייז טעו ןוא קוק ןטייוו ַא ןוא וויטַאיצ

 .(?ןויזח ןייז

 סעיצוטיטסניא יד ךרוד ןרָאװעג ןָאטעג סעּפע ?ייוורעד רעבָא טלָאװ

 י ?טלעוו טשואירַאפ םעד ןיא ןרָאװעג טבעלעגפיוא טלָאװ ,ןבָאה רימ סָאװ
 ,טקורדעג רעמ טלָאװ עמ ,סרעביירש רעמ ןזיווַאב ך ז ןטלָאװ סע .סרעזדנוא

 עיינ עדעי .טרָאװ ןשידיי ןפיוא טנילעג טכַא רעמ ןוא טנעיילעג רעמ

 העּפשה עסיורג ַא טָאה ,גנומענרעטנוא עלערוטלוק עשירפ עדעי ,עבַאנסיױא

 יָאלקיצנע עשידײ עגײמעגלַא לַאפ ןיא יוװ ,טלַאהּפָא רעדעי ןוא ,?לכ ןפיוא

 .ּפָא טכַאװש ןוא רעטש ַא זיא ,עידעב

 ןקירעהעג ַא ןכַאמ טנָאקעג ןעמ טלָאװ תוחוכ עטסרַאטשרַאפ טימ
 ףיוא טלעג רעייז ןעלצנערטעצ סָאװ ,ןשטנעמ-טלעג עסיוועג ףיוא םשור

 רעדָא סרעוט ערעסעב רעבָא ןבָאה סָאװ ,טייקיטכיוו רעּפַאנק ןופ ןקעווצ

 רָאמָארּפ; עכלעזַא ןנירקוצניירַא טניולעג ךיז טלָאװ סע .סרעכַאמדליומ

 ַא טפַאש עמ ןעוו ,ןלעוּפ סע ןָאק עמ ןוא ,הביבס ערעזדנוא ןיא "סרעט

 טכַאמ ייק ינעד ַא ביוא ,רוטלוק רעשידיי רעד תבוטל גנוגעווַאב-סקלָאפ

 ,םיא ןעמ לָאז סָאװרַאֿפ ָאט ,לארשי-תנידמ ןיא שידיי רַאפ עדנַאגַאּפָארּפ
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 הַא בָא ר .א .א

 ָאד טָא ךַאז רעד רַאפ סעּפע ןָאט וצ ןענַאּפשנייא טשינ ,עכלעזַא ךָאנ ןוא

 -וא עכלעזַא ביוא ןוא ?תובדנ עקידהשקשינ ךרוד שטָאכ ,עקירעמַא ןיא

 רובכ ןָאטוצנֶא ךיז ןעניגרַאפ ַאיבמולָאק ןוא דרַאװרַאה יװ ןטעטיזרעווינ

 -עז ייז סָאװ זיא וטפיוא רעצנַאנ רעייז סָאװ רָאנ ,גנודליב ןָא ןשטנעט

 סעמוס עסיורג ןבעגעג ןטעטיזרעוװװינוא יד ןבָאה ןוא ךייר ןרָאװעג ןענ

 ןוא סָאנרַאּפ ןכיוה ןופ ןזָאלרעטנורַא ?סיבַא ךיז ךיוא רימ ןנעמ ,טלענ

 .ררטלוק עשידיי יד שסשמ ןענעז סָאװ יד תוילע טימ ןייז דבכמ
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 ןקעטָאילביב יד ןיא רעכיב עשידיי ןגעוו

 וצ ױזַא יװ ןעלטימ עשיטקַארּפ יד טימ טציא ךיז ןעמענרַאפ רימ

 .ךוב עשידיי סָאד ןטיײרּפשרַאפ

 זַא ,טלוב גונעג טשינ םנה ,ןרָאװעג טכַארבעגסױרַא ןיוש ןזיא סע

 ךיז ןעמ ןומ ,ןפיוקרַאפ ךיז לָאז ךַארּפש זיא'ס רעכלעוו ןיא ךוב ַא ידכ

 א ז א ךוב ַא רעבָא ,ןכוז הנוק רעד טייג שיילפ ןוא טיורב .ןעגנערטשנָא

 ןבַאמ ,ןרימַאלקער רדסכ זומ עמ ןוא ,עטלייצעג רטפ ןיוח ךַאז סוסקול

 ירַאפ ַא סָאד ןיא ,סע טוט רענעלרַאפ ַא ןעוו .ןטקַאטנָאק עכעלנעזרעּפ

 יד ןיא ןּפַאלק וצ אפונ רבחמ ַא רַאפ .ךַאז עכעלטנייוועג ןוא ענענַאטש

 .היוזב הכאלמ ַא סָאד זיא טניירפ וצ ןעגנודנעוו ןקישסיורַא דעדָא ןריט

 ןָאט וצ סָאד ןעננוװצעג זיא רע ןעו אנקמ טשינ רבחמ ןייק ןיב ךיא

 טניירפ א ךיז טניפעג לָאמַא .רעכיב טנזיוט ןעצ טפיוקרַאפ רע ןעוו וליפא

 רעטנוא ךיז טמענ סָאװ (טעטימָאק א קידנפַאש ,טניירפ רֶאּפ ַא רעדָא)

 ?עכלעזַא ןארַאפ ןענעז ?יפ וו רעבָא ,טעברַא יד ןָאט וצ

 ןעוועג ךָאנ טלָאװ עסַאמ עקינָאילימ טרעדנוה א טַאהעג רימ ןטלָאװ

 סנטסכעה ןַארַאפ ןענעז סרענעייל עשידיי סָאװ הרצ יד רעבָא ,זיא סע יוװ

 .ןענעייל טנָאקעג ןטלָאװ ,סע טסייה ,סָאװ יד ןופ ןוא ,ןָאיל מ ריפ-יירד ַא

 .גנוטייצ א וליפא ןענעייל ןליװ סָאװ ןָאילימ ייווצ א זיולב ָאד ןענעז

 ,ךוב ַא ןוא ?ַאנרושז ַא ןופ ץַאלּפ םעד טמענרַאפ עסערּפ עשידיי יד

 סרענעייל יד .םעד טימ פא סרענעייל טנזיוט טרעדנוה רֶאַּפ ַא ןיוש ןעמוק
 -ייל וצ דלודעג ןייק טשינ ןבָאה סָאװ ןשטנעמ ,ערעמלע סנמסרעמ ןענעז

 .ןעקַאלַאב ,ןטרָאק ןליּפש ,ןעורּפָא ךיז ןליוו ייז ,רעכ ב ןענע

 ןשידיי ןרַאפ ןטייקכעלגעמ גונעג ָאד ךָאנ ןענעז ןעמעלא םעד טימ ןוא

 .ךוב

 םעד ןיא טריסערעטניארַאפ זיא סָאװ ןדעי ףיוא בוח ַא זיא סע (1 .ןיש

 -עייֵל וצ ןענ ווועגנייא ךיז ןלָאז ייז זַא ערעדנַא ףיוא ןקריוו ןריבורּפ וצ

 ןפיוקרַאפ סָאװ ןטנעגַא רעכיב ָאד ןענעז סע ךָאד המ .רעכיב עשידיי ןענ

 ןירעפיוק יד רעדָא רעפיוק רעד סָאװ ,שילגנע ןיא רעכיב גנַאג ןצנַאנג ַא
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 ק אב אר .א .א

 ַא ענונ ןיא סע ןעו ןיוש אטישּפא ָאט ,טנַאה ןיא ןעמענ טשינ טעװ

 ןעוו םינלעב ןעניפעג יאדווא ךָאד ךיז ןפרַאד שידיי ןיא ךוב ןרעייט-טשינ

 "יז ןוא האנה רעמ ןבָאה ייז ןענָאק ןענעייל ןופ זַא ףיוא ייז טרעלק עמ

 רעד זַא טשינ ןיימ ךיא ןוא .ןטרָאק ןליּפש ןיפ יו ןצונ רעמ ךס ַא רעכ

 ."רענַאיסימ , רעד ןייז סע ףרַאד ןפיוקרַאפ ךוב ַא טימ טמוק סָאװ רבהמ

 טניירפ טָאה סָאװ שטנעמ רעטמיטשעגישיריי רעדעי ןייז ףרַאד סָאד ,ןייג

 רעזדנוא ןופ לייט ַא זיא העּפשה עכעלנעזרעּפ יד טָא .שידיי ןענעק סָאװ

 .ךיז ףיוא ןעמענ ףרַאד דיחי רעד סָאוװ טעברַא-רוטלוק

 "יב עשידיי ןופ סרעמענּפָא ןרעוו ןזומ דנַאל ןופ ןקעטָאילביב יד (2
 ןיילַא קרָאי וינ .סרעניווונייא עשידיא יד ןָא טדנעוװעג זיא סָאד ןוא ,רעכ

 ,ןטנגעג עשיריא ןיא ןקעטָאילביב-ןָאיַאר רעקילדנעצ ןבָאה ןיילַא ןילקורב ןוא

 -רַאפ .לָאצ רערענעלק א ןיא ןגייוצ עכלעזַא ןבָאה טעטש עסיורג עכַא

 טשינ ןרַאקעטַאילביב יד ןלעװ ,טשינ טגנַאלרַאפ עמ ביוא זַא ךיז טייטש

 ךיז טלָאװ סע ןעו רעבָא ,רעכיב עשיריי ןפיוקוצנייא טוה? יױזַא ןייז

 "יב יד טלָאװ ,ןקעטָאילביב יד ןיא ןענָאמ וצ גנוגעוװַאבדדנַאל ַא ןפַאשעג

 תוחּפה לכל ןיא סעבַאנסיוא עשידיי עלַא טשינ ביוא טפיוקעג ןקעטָאילב

 ,טשינ סע טייג רעלָאט טנזיוט רעקילדנעצ ןייק ןיא םירָאװ ,עטסרעמ יד

 ףיוא רָאי ַא רעלָאט טנזיוט טרעדנוה יירד סיוא טיג טָאטש ַא ןעוו ןוא

 .ןעזנָא טשינ רעלָאט טרעדנוה ףניפ ַא ךָאנ ךיז טעװ ,רעכיב

 ןרַאקעטַאלביב יד טימ ןעז ךעלנעזרעּפ ךיז ןענָאק סרעוט-רוטלוק

 -ָאק עקיכַארּפש-דמערפ עכלעזַא ןופ טייקיטיונ יד ןייטשרַאפ וצ ןבעג ייז ןוא

 ןעמוקעגסיוא טשינ ןיא רימ .רעכיב עשידיי סרעדנוזַאב ןוא סעיצקעל

 -סָאב ןופ הביבס רעדז יא ןרַאקעטַאילביב עכעלטע ייב ןלעוּפ וצ רעווש

 טנעייל ןעמ , הישקדץָאלק יד --- ןדיא ןופ דָארג ןֹוא --- ךיא רעה לָאמַא ,ןָאט

 רעסיורג רעד ףיוא טעדנעוועגנָא סָאד טרעוו ?עיצעּפס ?"רעכיכ עשידיי ןעד

 ןָאילימ ססעז יד ןוא, :זיא רעפטנע ןיימ ןֹוא ,דרַאװרַאה ןיא גנולמַאז

 ןֶָא זייו ךיא "?טנעיילעג עֶלַא ןעד ןרעוו דרַאװרַאה ןיא רעכיב ערעדנַא

 דוב לָאצ עסיוועג ַא סיוא טצינ סָאװ רענייא זיולב ָאד זיא סע ביוא זַא

 טַארוקַא ןוא ערעסָאװ טַארוקַא ןפיו טשינ ךָאד ןענָאק רימ ןוא) רעכ

 "עג טריזילַאער ליצ רעקידהליחתכל רעד ןיוש זיא ,גנושרָאפ ַא רַאפ (ןעוו
 טשינ טלָאװ רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג ענענייא ןיימ ,ןרָאװ

 -טנערַאפ סָאד ןוא -- גנולמַאז רעכייר רעד ןָא ןעמוק דנַאטשוצ טנָאקעג

 .אישק-ץאלק יד ןיוש טרעפ

 רַאפ קיצניג טשינ ןענעז ןדנעטשמוא יד סָאװ םעד בכילוצ עקַאט

 ,ןטייקירעװש יד ןעמוקוצייב ױזַא יװ תופורת ןכוז רימ ןומ ,זדנוא

 עטסרעמ יד ןיא ,ןכַאמ טשינ סָאד ןעמ ןָאק טליגכיילנ ןוא שואי טימ רעבָא
 ידכ רעסַאװ טלַאק ןיא טנַאה ןייק ןירַא טשינ ןטסישידיי יד ןעוט ןלַאּפ

 ןוא געו םענעטָארטעגסיױא רעייז ךיז ןכָאה ייז .ענַאל יד ןרעסעברַאפ וצ
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 שידיי עירעפמיא יד

 זיא רעמָאט רעבָא ,סגניטימ וצ ןיינ ,רָאטקעל ַא ןעגנערברעטנורַא ןלעוו

 וליפא סָאד ייז ןקרעמַאב ,עיניל רעטנכייצעגנָא רעד ןיא טשינ טעברַא ןַא

 "רעד ןוא ןעגנואימַאב עקידרעירפ יד ול םא זַא זיא ףוס רעד ןוא .טשינ

 .לשמ ַא ןבעג ךיא לעװ טָא .טשינ וצ ןרעוו ןעגנוכיירג

 ןיא טארעפער ַא ןבעג וצ ןעמוקענסיוא רימ ןזיא קירוצ טייצ ַא טימ

 ןעגנַאגעג ךיא ןיב גהונ דימת ךיז ן'ב ךיא יװ .ַאישזדרָאשזד ,ַאטנַאלטַא

 ןינב רעקידהשקשינ ץנַאג ַא ןיא סָאװ ,קעטָאילביב עשיטָאטש יד ןכוזַאב

 םגערפעגכָאנ ךיז ךיא בָאה יאדווא .רעכיב טימ ?לש ַא טגָאמרַאפ ןוא

 וצ ןבעגעג רימ טָאה ןירַאקעטַאילביב יד ןוא רעכיב עשידיי יד ףיוא

 יז ןעװענַאלּפ ייז רָאנ ,?סיבַא ייז ןבָאה רעכיב עשידיי זַא ןייטשרַאפ

 ,ןפרַאוװס ורֵא

 זַא ןעמענַאב ךָאנ ןָאק ךיא אלימ .,ערקירּפ רָאנ ןעוועג רימ זיא סָאד

 גנלמַאז ַא ןופ ןרעװו רוטפ רָאג רעבָא ,ןפיוקנייא טשינ רעמ לָאז עמ

 טָאה .עבטה ךרדכ אלש ?סיבַא ןיוש זיא סָאד -- ןארַאפ ןיוש זיא סָאװ

 ןייק ןוא ץַאלּפ םעד ןבָאה ףוַאד עמ זַא טרעלקרעד רעד וו רימ ןעמ

 הריבע ןַא ךָאד זיא .ָאטשינ ןענעז רעכיב עשידיי ןענעייל וצ ףיוא םינלעב

 ןעײרשוצּפָא טוװרּפענ ךיז טייטשרַאפ ,בָאה ךיא .טָאּפָאלק םעד ןבָאה וצ

 ןיא ךַאז ןייא רעבָא ,טשינ ךיא סייו ןפלָאהעג טָאה סע יצ .הריזג יד

 םעד ןָא ןכָארברַאפ ןבָאה סרעוט-רוטלוק יד ,ןדיי עקיטרָאד יד זַא רָאלק

 ."םייחב תרחבו, טָאבעג

 ןיא טייג עמ ןעו החרט עסיורג ַאזַא ןעד סע ןזיא יצ ןעמעלַא ךָאנ

 ןגערפכָאנ ךיז רעדָא ךוב שידיי ַא ךיוא ןעמענפורַא ,ןיירַא קעטָאילביב

 וצ ךיוא ,טנגוי יד סרעדנוזַאב ,ערעדנַא ןטעב ןוא רעכיב עשידיי עיינ ףיוא

 "עּפ ןָאטעג סָאד ןטלָאװ ןשטנעמ עכעלטע וליפא ןעוו ?עבלעז סָאד ןָאט

 ןפרַאוװצסױדַא ךיז ייב ןכַאמּפָא טנַאקעג טשינ םינוממ יד ןטלָאװ שידָאיר

 ןעו גנוגעװַאבױסַאמ ַא ןרעװו ךיוא ןָאק סָאד ןוא .גנוליײטּפָא עשידיי יד

 זיא סע .ןלעװ רָאנ ןלָאז טייל-סגנוטייצ ןוא ןשטנעמ עיצַאזינַאגרָא יד

 רָאנ ןענעז סע ביוא .ןעשַארטס רעדָא ןדיירוצנייא קיטיינ טשינ וליפא

 ןטרָאד םיצורית עלַא קעװַא ןלַאּפ ,ןכַארּפש עשידנעלסיוא ןיא רעכיב ןַארַאפ

 "יא ָאד געװ ןסיוא ןעוועג טשינ טלָאװ סע .גנַאלרַאפ ַא ָאד זיא סע וװ

 ,ןרַאקעטַאילביב טימ ןינע םעד חכמ ץנעדנָאּפסערָאק ל?סיבַא ןבעגוצרעב

 ירָא-רוטלוק עכעלטע ןבָאה רימ .ץַאלּפ ליפוצ ןעמונרַאפ טלָאװ סע רָאנ

 ףרַאד (גנולײטּפָא-רוטלוק ַא עּפורג עדעי טעמכ ךָאד טָאה) סעיצַאזינַאג

 עשיטָאטש יד ןיא רעכיב עשידיי ןענָאמ ןופ טקנוּפ םעד ןטכַארטַאב ןעמ

 :לפעט ןופ ענעדיא יד ַאליַא רעדיוו .םירקיע יד ןופ םענייא רַאפ ןקעטָאילביב

 זיא טגיילענפיוא רעמ ץלַא ,טפיוקעג ןרעװ סע רעכיב עשידיי רעמ סָאװ

 ,רעקידרעפָאה טרעוו ןוא טגניילעגפיוא זיא רבחמ רעד זַא ןוא ,רבחמ רעד

 זַא ןוא ,רעסעב ךיז טביירש סע ןוא ןביירש וצ טומ רעט רע טמוקַאב
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 קא ב ָא 1 .א .א

 וצ ןרעװ ןגיוצעגנניירא עכעלטננגוי רעמ ןלעװ ,רעכיב רעמ טפיוקרַאפ עמ

 ."שיריי ףיוא ןעּפ רעייז ןריכורּפ

 -עגנָא יד ןשיוװצ זַא ,ןהנעטנייא ךיוא ןיוש ןעמ ףרַאד סגעוונייארַאֿפ
 וצ ידכ שידיי ןענעייל ןָאק סָאװ רעצימיא ןענ םעג ךיז ףרַאד עטלעטש

 רעטמיראב רעד ןופ רָאטקעריד רעד .ףיוקנייא םייב ךיז ןקידנעטשרַאפ

 -ענָאלַאּפא ןַא טקישענוצ לָאמַא רימ טָאה קעטמָאילביביטַָאטש רענַאטסָאב

 -.סָאב רעד וצ טקישעגוצ טָאהעג בָאה ך א :השעמ ַאזַא בילוצ ווירב ןשיט

 ייז זַא טכודעג רימ ךיז טָאה סע סָאװ ,רעכיב עשידיי קעטָאילביב רענָאט

 -עייל לָאז סע רעוו ָאטש נ רעבָא ןטרָאד זיא ,ןטרָאד ןעניפעג ךיז ןפרַאד

 -עג ךיז טכוד ןקַאּפ םייב ץעגרע רעבָא .שודיח ַא יאדווא ,ָאי .שידיי ןענ

 טָאה שידיי ןענָאק ייז זַא טגָאזעג ןבָאה סָאװ ךעלמירוחב ייווצ ךיז ןעניפ

 ייז ןוא ,ןפיוק ףרַאד קעטָאילביב יד רעכיב עכלעוו טגערפעג ייז ייב ןעמ

 -ַאנ .טקישעג בָאה ךיא סָאװ םעד ןופ ?טרעפ יירד טעמכ טריקַארב ןבָאה

 זיא ס .ןופרעד עינָאריא יד ןרעלקוצפיוא ןעמוקענסיוא רימ זיא ךעלריט

 ףיוא ןקוקמורַא ךיז לָאז סע רעװ ָאטשינ זיא'ס רעבָא ,םוי ?כב רבד א

 'ד ענעגייא יד ןיא ןָאטרַאפ רָאנ ןיא םלוע רעטַאװערוטלוק רעד .םעד

 -- ?ץוח יּפלכ ןעגנורעדָאפ יד ןוא הביבס רעד ףיוא ןעגנוקריוו יד ,תומא

 .טריטסיזקע טשינרָאג ןטלָאװ יז יו יױזַא

 סעיצוטיטסניא ערעדנַא

 ןעניפעג ךיז ןפרַאד ןקעטָאי;ביב עשיטָאטש יד ןיא רָאנ טשינ רעבָא

 ןיא םינקז יבשומ עלַא ןיא ,סרעטנעצ יטינוימָאק עלַא ןיא ,רעכיב עשיריי

 רעקילדנעצ ןוא ןקעטָאילביב תירב ינב יד ןיא  ,ןלָאטיּפש עשידיא עלַא

 ,רעטרע ערעדנַא

 רעד ןופ גײװצּפָא ןַא זיא סָאװ ,זיוה-?ליה רעדרַאװרַאה םעד ןיא

 -ידיי ןפיוק לָאז עמ זַא טקריוװעגסיוא ךיא בָאה עיצַאזינַאגרָא תירב ינב

 "יד ןעוועג זיא דנַאמגיז יבר תעב ןעוועג זיא סָאד ,תמא -- רעכיב עש

 טפיוקעג טשינ ןטרָאד זיא ךוב שידיי ַא יװ גנַאל ןיוש ןֹוא ,רָאטקער

 .סעצילָאּפ יד ףיוא רעכיב עשידיי ןעמ טעז ,תוחּפה ?כל רעבָא ,ןרָאװעג

 סע .טקַאטנָאק ןכעלנעזרעּפ ַא ךרוד לָאמעלַא הלועּפ יד טמוק ןעמוק

 .עיצוטיטסניא רער טימ ןָא טריפ סָאװ ןָאזדעּפ רעד ןָא ךיז טדנעוו

 ןַאמסייװ ,רד טָאה טיָארטעד ןיא זַא טנעיילענ ךיא בָאה טלמונַא
 יָאק יד | א ןשטנעמ ערעטלע רַאפ ןעמַארגָארּפ יד טימ ןָא טריפ סָאװ

 ,שידיי ףיוא ןעמַארגָארּפ ןריפנייא ןעמונעג טיָארטעד ןופ סרעטנעצ יטינוימ

 :שטנעמ סָאװ טקַאפ רעד .רעכיב עש דיי ןבָאה ךיוא ןעמ ףרַאד וצרעד ןוא

 ָאד זיא ,ןזיועגנָא טָאה ץנַאלג ענעלָאק יו ,רַאפרעד ןוא רעגנעל ןבעל

 רעמ ןופ רעליימ יד ןיא שידיי ןופ ץונעג םעד בילוצ רַאּפשנָא ןַא ךָאנ
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 שידריי עירעפמיא יד

 טשינ היאר ַאזַא ןופ ןעמ ןָאק לַאטיּפַאק ליפוצ רעבָא ,רעירפ יו םינקז

 רעדָא רעקיצניװ רָאי רַאּפ ַא ןופ ענַארפ ַא טשינ זיא סע םירָאװ ,ןגָאלש

 -לטימ ןוא עגנוי יד ןשיווצ קנַאדעג םעד ןטיײרּפשרַאפ ןופ רָאנ ,רערעמ

 ,תוצופת יד ןיא רוטלוק רעזדנוא ןופ דוסי רעד זיא שידיי זַא ,עקירעי

 עטלַא יד בוא ןטלַאה טשינ ךיז גנַאל רימ ןענָאק שידיי ןָא זַא ןוא
 ָאד ךיז םייטשרַאפ זיא ייברעד ךיז טקסע עמ ןוא שידיי ןרעדָאפ טייל

 נָא טשינ רָאס ןוא טשינ ןיא שידיי רעבָא ,ןטכייל םוצ ?טיינק ַא ךָאנ

 תורצ יד ןרעדניל וצ ןעלטימ םוכס רעד) קירטַאירעג ףיוא ןרעוו ןזיוועג

 -עג ַא ןיפ ךיוא רָאנ ,טיײקפַאלש ןופ רָאנ טשינ ןעמוק סָאװ הנקז ןופ

 .(טימעג טקירד

 ןלָאטיּפש

 עכ ןרג יד ןיא וליפא יװ זיולב ליּפשייב ןייא ןבעג ָאד ?װ ךיא

 .רעכיב עשידיי ןעמ טרעדָאפ ןלָאטיּפש עשיאיונ

 זָאל ,רעטכָאט סדעהטייוו ןופ ווירב ַא ןעמוקעגנָא ר מ ןזיא ?ָאמ ןייא

 .מייק ןיא יבר סלסָאר דנַארטרעב ,דעהטיײװ זַא קידנעײגיײברַאפ ןנָאז רימ

 ןופ םענייא רַאפ רָאנ טשינ טנכערעג ךיז טָאה ,טעטיסרעווינוא שזדירב

 ןטסערג ןרַאפ רשפא ךיוא רָאנ ,רוד ןייז ןופ -עקיטַאמעטַאמ עטסערג יד

 השמ טנָאקעג טוג ךיוא טָאה רע .קירוצ רָאי 22 םורא טימ רעקיז פַאטעמ

 -טייו ןעו .ןרעטלע יד וצ טסַאג וצ ןעמוק טנעלפ סָאװ ,ןרָאיפעטנַאמ

 "םיוא דרַאװרַאה םיא טָאה ,שזדירבמעק ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז טָאה דעה

 .טּפַאכעג

 גרעב יד ףיוא ןרעטעלק טנעלפ ,טניינעג שיטעלטַא זיא סָאװ רעהטייוו סימ

 גרַאב ןכיוה ַא ןופ ןלַאפענּפָארַא יז ןיא לָאמ ןייא ןוא רישּפמַאה וינ ןיא

 ןיא ןעװעגּפָא יז ןיא גנַאל םישדח .ןייבנקור םעד ןכָארבעצ טָאה ןֹוא

 ןוא -- ןבעל ןבילבעג ןיא יז סָאװ סנ ַא שממ ןעוועג ןיא'ס ןוא ֿלָאטיּפש

 ןופ סױרַא זיא יז ןעוו .(ןעלמַאטש ןקירעיגנַאל ריא ץוח) םומ ַא ןָא אקווד

 -סָאה לַארענעשזד סטעסושטַאסַאמ ןיא זַא ןבירשעג רימ יז טָאה לָאטיּפש

 טשינ ןבָאה ןוא שיריי ןענעייל ןליוו סָאװ ןטנעיצַאּפ ָאד ןענעז גַאטיּפ

 טנַאזענוצ בָאה ךיא .םעד ןיא ןָאט וצ סעּפע ןטעבעג רימ טָאה יז .סָאו

 .ןפלעה

 -יב ןצרעפ םינּפַא ןוא גָאזוצ ןרַאֿפ יז טקנַאד ווירב ןטייוצ ַא ןיא

 יז תמחמ (טשינ ןיוש קנעדעג ךיא) ןרָאװעג טקישעג ךיילג ןענעז רעכ

 ;ױזַא טביירש

 רעייז טָאה (לָאטיּפש ןופ ןירַאקעטָאילביכ יד .ה .ד) יז זַא סייוו ךיא,

 עשיווַאלס יד דַאפ ןייג זופ ?ייט ַא זַא ןוא קעווצ םעד רַאפ טלעג קיצניזו

 רַאפ ןיא טיונ עטסקידנעגנירד יד טעמכ רעכָא ,שינעמרַא ןוא ןכַצרּפש
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 קַאב ָש 1 .א .א

 ;שירַארעטיל ןרעדנוזַאב ַא טימ ןשטנעמ רָאנ טשינ םירָאװ ,רעכיב עשידיי

 טשינ ןיא ךַארּפש עטייוצ רעייז סָאװ ךס ַא רָאנ ,ייז ןרעדָאפ קַאמשעג

 .שידיי ןענעייל ייז ןליוו ,חרצ תע ןַא ןיא ךיז ןעניפעג ייז זַא ןוא שילגנע

 ןבָאה טקישעגרעביא ןבָאה ר מ סָאװ רעכיב עשידיי ןצרעפ יד תוחּפה 5

 ."רדסכ ייז טנעייל עמ ןוא ןרילוקריצ ןעמונעג דלַאב

 ,קיטכירפיוא

 .רעהטיײײװ עסעשזד

 טעט םָאק א ןרימרָאפ ךיז ףרַאד טָאטש רעדעי ןיא זַא טלַאה ךיא

 ןטלָאװ תואצוה יד ןוא ,רעכיב עשידיי טימ ןלָאטיּפש יד ןגרָאזַאב ֹוצ

 יַאב ןטלָאװ ךיוא .סעיצוטיטסניא יד רָאנ ןקעד טפרַאדעג טשינ וליפא ייז

 לעזַא וליפא ,ןטנעיצַאּפ סעּפורג רַאּפ סרענעייל ןרעוו טלעטשעגנָא טפרַאד

 .טריסערעטניארַאפ ןרָאװעג ןטלָאװ שידיי ּפַאנק ןענעק סָאװ עכ

 שרוד האנ ַא רָאנ טשינ ןוא םייקמ האנ ַא ןייז וצ ידכ עקַאט ןוא

 עשינָארכ יד רַאפ לָאטיּפש ןיא ןעמוק וצ טומעגנָא ןיילַא ךיז ךיא בָאה

 טנַאװעג תמא םעד שטָאכ  ,ייז רַאפ ןענעיילוצרָאפ ןָאטסָאב ןיא םיאלוח

 יװ דלַאב .,רעירפ ןופ ךָאנ ןעניז ןפיוא ןעמוקעג רימ קנַאדעג רעד זיא

 א רַאפ סָאװ ןעזעג ןוא ?ָאטיּפש ןיא ןצעמ א טכוזַאב לָאמַא בָאה ךיא

 "וצ ןענעז סָאװ ,עקנַארק יד ףיוא רענעמוקעגניירַא ןַא טכַאמ סע םשור

 -שמ ןיא סרעכוזַאב קיצניוו רָאנ ןעמוקַאב סָאװ ןוא ,טעב םוצ טדימשעג

 ,ךָאו ַא ןג ? סָאװ ,ןלָאטיּפש יד ןופ םיאלוח עכעלנייוועג יד טימ ,ןרָאי ןופ

 רעבָא .שרעדנַא סעּפע ןיא ,ענעזענעג םייהַא ןעמוק ןוא ,ייווצ סנטככעה

 טימ סנַאש 8 ןוא טעטימאקםילוחחמשמ ַא ןייז ףרַאד ןטרָאד ךיוא

 זַא ןפָאה ריִמָאֹל .ָאפונ םיאלוח יד ןוא רענעיילרָאפ ןרַאפ רעכיב עשידיי

 -סָאה לַאירָאמעמ שיאושזד ןטימ ןקידנע טשינ ךיז טעװו הנהנה יד טָא

 רקיע רעד בוא ןוא .ןטײרּפשרַאפ ךיז טעוװ רָאנ ירעבסקָאר ןיא לַאמיפ

 -וטלוקישידיי ַא לטימ סָאד רעבָא זיא ,רערָאטינַאמוה ַא ָאד ןיא וויטָאמ

 .רעלער

 רעבָא ,סרעקיסַאלק יד ןפיוק ןעמ ףרַאד ?כ םדוק זַא ךיז טייטשרַאפ

 ןוא ?טעטש ןייז טביירשַאב סָאװ רעביירש ןקיננַארטירד ַא ןופ וליפא

 .ץונ א ָאד ךיוא זיא טעברַאעגפורַא ךיז טָאה רע יו

 טכוז סָאװ דלעפ טעברַאאב-טשינ ַא ןארַאפ זיא'ס זַא זיא רקיע רעד

 ,"טשינ טפיוק םלוע רעד, :רדסכ ןעיירש וצ טָאטשנַא .רעסַאּפפיוא םעד

 ןוא ןעלטרַאנרעטנוא ךיז ןעמ ףרַאד ,"טשינ ןעמ טנעייל ךוב שידיי ַא,

 .עטָאלב רעד ןופ ןגָאװ םעד ןּפעלשוצסױרַא ידכ עציילּפ ַא ןניילוצ

 טנָאקעג טלָאװ עמ ווו סעיצוטיטסניא עלַא ןופ המישר ַא רימ ןכַאמ

 ןייז רָאנ ןלָאז סע ןעוו ,סיורנ שּפיה לָאצ יד זיא ,ךוב שידיי ַא ןפיוקרַאפ
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 שידיי עירעפמיא יד

 עװַאב יד ןיא ייז ןבָאה רימ יו טקנוּפ ,וויטַאיציניא טיס ןשטנעמ יר
 .תורבח עזעיגילער ןוא ןעגנונ

 יב לֶאצ עניילק ַא ךרע יפל סױרַא ןעייג סע סָאװ םעד בילוצ עקַאט

 רעטנזיוט ןוומ שילגנע ןיא .ןפיוקראפ וצ רעגנ-רנג ןיא שידיי ןיא רעכ

 רַאֿפ טפיױקרַאפסיוא ןרעוו רעדָא סעצילָאּפ יד ףיוא ןביילב רעכיב רעיינ

 ינַאװצ ַא ס ורַא ןעייג סע ביוא ,לָאצ רעסיורג רעד םילוצ עקַאט ,שוביש ַא

 ָאט (עקירעמַא ןוא דנַאלננע ןיא) רָאי ַא שילננע ןיא רעכיב טנזיוט קיצ
 ?רָאי עלַא ןופרעד ל?טנעצ ַא וליפא ןפיוקנייא ןענָאק ןקעטָאילביב ליפיוו

 סורַא ןעייג סָאװ רעכיב עשידיי טרעדנוה רָאַּפ יד טימ רעבָא זיא שרעדנַא

 ןפורנֶא ןעמ ןָאק רעכיב עשידיי עלַא טשינ ביוא ןוא ,רָאי וצ רָאי ןופ
 ןופ ?טירד ַא טעמכ ןַא רענעייל םעד ןרעכיזרַאפ ךיא ןָאק ,רוטשארעט

 .טרעוו ןּפָאנק רָאנ ַא ךיוא ןבָאה שילננע ןיא סיױרַא ןעייג סָאו יד

 .1956 ,רעבָאטקָא רעט'4

 :קַאבָאר .א .א טניײרפ רעבושח
 יָאילביב יד ןיא רעכיב עשידיי ןגעט, לקיטרַא רעיא טימ תוכייש ןיא

 ךײא ײג ךיא סָאװ ןריסערעטניא ךײא טעװ (.חָאנ רעט'2 ,.ט.א.פ) "ןקעט
 .ןגָאז ָאד

 םעד ןיא טנעיצַאּפ ַא ןעטעג ךיא ןיב קירוצ רָאי ײװצ ךרע ןַא טימ
 ךיז יוהפ א טגעלפ ךָאװ א לָאמ רָאּפ 8 .קרָאיויו ןופ לָאסיּפש לארשי תיב
 ,ןטנעיצַאּפ יד ןגערפ ןוא רעמיצ ןדעי ײב רעכיב עלעגעט ַא טימ ןלעטשּפָמ
 ןימ ףיוא .עטילגנע ןעװעג ןענעז רעכיב יד .ןענעײל ןלעװ ןטלָאװ ײז סָאװ
 ימע טכַארבעגנײרַא רעטעּפש יז טָאה ,רעכיב עשידײ ךױא טָאה יז יצ עגַארפ
 ,רעמ טשינ טָאה יז סָאװ םעד טימ טרעפטנערַאּפ ךיז טא דנעב עשידיי עכעל
 יפש רעד רַאפ ,"עמשטערק סנטַאט ןײמ, ךוב ןײמ ןעצנַאשעג ריא ךיא בָאה
 .קעטָאילביבלָאט

 .סומ ןופ לחירב ַא ןטלַאהרעד ךיא בָאה קירוצ ןכָאװ הָאֹּפ ַא טימ
 ישי תיב ןופ גָאלָארוא ףעש ןטנַאקַאב םעד ןופ יורפ יד) םלעהליוו .ּפ רָאמיס
 טביירט יז .קעטַאילביבילָאטיּפש רעד רעביא טכיזפיוא יד טָאה עכלער ,(לאר
 רַאּפ לטראק ײנ ַא ןיטַאמ רעד ףיוא טּפַאלסעגּפָא סָאװ-רָאג בָאה ךיא , :רימ
 ישי תיב ןפ קעטָאילביברטנעיצַאֿפ רעד ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,ךוב רעיא
 ַבָאג עסיורג יד ןעז וצ ןעײרּפ ךײא טעװיס זַא ,בױלג ךיא .לָאטיּפש לאר
 טּפַאטרַאּפ טָאה ךוב סָאד סָאװ ןגינעגהַאּפ סָאד ןוא ךוב רעײא ףיוא עגַארּפ
 ."ןטנעיצַאפ ערעזדנוא ןוב ליפ יזַא וצ

 יב עטלַא סָאד טקישעגוצ רימ יז טָאה לטירב םעד טימ םענײאגיא
 ןבָאה סָאװ ,ןטנעיצַאּפ 29 ןופ ןעמענ יד טימ ךוב ןיימ ןופ לטרַאק קעטָאילב
 טלָאז ריא ידכ) .רָאי ײװצ עּפַאנק ופ ךשמ ןיא טנעײלעגרעביא דוב סָאד
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 קַאב ָאר .א .א

 1ָ ךײט ךיא סיש ,השעמ עטכטשרטעגסױט ןַא זיא סָאד וט ,ענײמ טשינ

 סָאד טלָטו ריא ךײט טעב ךיא רעבָט .לטרַאק סָאד ייס ןוא לווירב סָאד ײס

 .(טרעווָטק ןטגילעגײב םעד ןיא ןסיטּפָא רימ

 טלָאװ גנוטימַאב לסיבַא טימ :טַאבָאה עגעלָאק ,טכערעג טנעז ריא ,ָאי

 לָאּצ עשּפיה ַא ןפיוקרַאפ ךיוא עקַאט ראנג ,ןעקנעש זיולב טשינ טגָאקעג ןעמ

 .סעיבוטיטסויא עטידײ עכעלנע ןוט עכלעזַא ןיא רעכיב עשידיי

 רעיא ,סורג ןטסעב טימ

 ץיװָארָאה קחצי
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 קיטירק רעזדנוא ןגעו

 טבור ,עילָאר ערעסערג ַא טליּפשעג זדנוא ייב טָאה רעקיטירק רעד

 תוביס ךס ַא אמתסמ ָאד ןענעז סע .ןרוטַארעטיל ערעדנַא עלַא ןיא יוװ ,ךיז

 םעד רַאפ טַָאהעגץרא ךרד ל?ָאס עלַא ןבָאה ןדיא סנטשרע .רַאפרעד

 רעזעינילער רעד ןופ דובכה תארי םעד ןגָארטעגרעבירַא ןוא ,קוסּפ

 ןעמונעגנָא ןעװעג ןיא סע .רעלערוטלוק-ךעלטלעוו רעד ףיוא ערעפס

 ךיז טכבייהרעד רע ;רעביירש םענופ רעמ ןסיו ףרַאד רעקיטירק רעד זַא

 ןבייהרעד םיא ןָאק ,טעברַא סמענעי רעביא העד יד טָאה רע .םענעי רעביא

 .ןקירעדינרעד רעדָא
 יירד-ייװצ ַא טָאהעג קירוצ רָאי 40:20 ַא טימ רימ ןבָאה דעדיװ

 ןעמ טָאה ,ןטעֶאּפ ןוא ןטסיאייסע ,ןטסירטעלעב רעטרעדנוה ףיוא רעקיטירק

 רעדעי זַא ןסייהעג טָאה סע .הלוגס ידיחי יד ףיוא טקוקעגנמורַא רעמ ךיז

 וצ ףיוא רעבָא ,קיטסיצילבוּפ ,ןעגנולייצרעד ,עיזעָאּפ ןביירש ןָאק רענייא

 טעו ןעמענ זַא ןוא ,חומ ןלעיצעּפס ַא ןבָאה ןעמ ףרַאד רעקיטירק ַא ןייז
 .טָאג ןופ טשטנעבעג זיא סָאװ רעכלעזַא רָאנ םעד וצ ךיז

 רעגנוי דעד .רעטשטנעבעגיטָאנ ַאזַא ןעוועג עקַאט זיא תובשהמ לעב

 ךיז טָאה רע ןוא ,חכ רעקידננָאזוצ-רָאג ַא יו ןזיווַאב ךיוא ךיז טָאה רעגיג

 ןיא תובשחמ לעב תעב ,רוטַארעטיל רענַאשז םעד טא ףיוא טריזילַאיצעּפס

 ןבעגענּפָא ךיז טָאה ןוא ןטשּפ ַא ןעוועג רענינ זיא ,רעקיטנַאמָאר ַא ןעוועג

 קרַאטש רע טָאה רקיעב םעד טימ .ןשטייטרַאפ ןוא ןריזילַאנַא טימ רעמ

 ערעײז טנעיילעג יו טעמכ טָאה רע .ץנענילעטניא רעד ייב ןעמונעגסיוא

 ;"יױזַא ךיוא טגָאז רענינ, .ןריפסיוא ערעייז ןעוועֶג ךיראמ ןוא ןעקנַאדעג

 -ניא ןַא ןופ ףמואירט רעטצעל ןימ ַא ןעוועג זיא "ױזַא ךיוא טלַאה רעגינ,

 -סיוא קיטכיר טָאה רע זַא ןזייװַאב טלָאװעג טָאה סָאװ רענעייל ןטנעגילעט

 ןרָאועג ןיא רענינ .עסעיּפ ַא ןיא רעטקַארַאכ א רעדָא עציקס ַא טשטייטעג

 ,לָאּפָאנָאמ ןימ ַא

 ,ינודקומ ר"ד --- לָאּפָאנָאמ רעטייוצ ַא ןעוועג זיא רעטַאעט ןרַאפ
 ךרוד ןעזעג םיא ייב טרעוו ץלַא רעבָא ,טנעזנעצער-רעכיב ַא ךיוא זיא סָאװ
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 ?ַאב ָאר .א .א

 סנָאמרעד סָאװ ךוב ַא ןבירשעגנָא רענייא טָאה ,רעטַאעט ןופ עמזירּפ רעד

 רעקירעדינ א ןופ הליחתכל ךוב סָאד ןיוש זיא ,רעטַאעט ןגעוו סעּפע טינ

 עמ ןוא ,קידנעייגייברַאפ רעטַאעט ןנעוו ןעמ טנָאמרעד רעמָאט .עירָאגעטַאק

 זיא רעקיטירק םעד סָאװ גנוריסַאּפ רעסיוועג ַא ףיוא ּפֶא טינ ךיז טלעטש

 -ץנַאט רענעי יװ רָאג ןיא סע .?וסּפ ךוב סָאד ןיוש זיא ,טנַאקַאב סָאד

 -עלע ןַא טרעוו ַאושזרוב רעד, עידעמָאק רעטמירַאב סרעילָאמ ןיא רעטסיימ
 טייטש ץנַאט ןפיוא זַא טרעלקרעד סָאװ (םָאיטנַאשז ַאושזרוב על) "טנַאג

 י-סַאטַאק עכעלקערש עֶּלַא ,עטכישעג רעד ןופ ןקילגמוא עלַא זַא ,טלעוו יד

 ןוא סרעקיטילאּפ ןוא רענעמסטַאטש יד סָאװ םעד ןופ ןעמוק סעפארט

 .ןצנאט טנָאקענ טינ ןבָאה ןלַארענעג

 טָאה רע רעבָא (טַארָאטקָאד ַא טָאה רע שטָאכ) ןסיוו טלעפ ןינודקומ

 .טַאהעג טינ סע טָאה רענינ סָאװ עיציאוטניא סָאמ עסיוועג ַא ןוא גנוווש

 -עּפמעט ןקיטסַאה-וצ ַא טגָאמרַאפ רע רעבָא ,עיצַאוטיס עצנַאג ַא טעז רע

 .רעביא טפָא רע טּפַאכ ,טנעמַאר

 סָאװ סרעקיטירק ייווצ טַָאהעג טרעדנוהרָאי-בלַאח ןגרַאק ַא רימ ןבָאה

 סָאד רעטייוצ רעד ןוא ךוב סָאד רענייא טריזילָאּפָאנָאמ טעמכ ןבָאה

 טָאה ןַאהַאק תמא .טינ גיוט לָאּפָאנָאמ א ןַארַאפ זיא'ס ווו ןטרָאד .רעטַאעט

 ןטלָאגעג טָאה רע רעבָא ,רעדנעטש םענענייא ןייז טַאהעג סטרעוורָאפ ןיא

 רעוו ןעוועג טשינ זיא סע סָאװ ןעוועג זיא הרצ יד ,רָאטקַאדער ַא יו רעכיג

 טָאה ךעלריטַאנ סָאװ ,תונברק ערעייז ץוח רעקיטירק יד ןריקיטירק לָאז סע

 .ןליפעג עוויטקעיבוס ןופ קודדנייא ןַא טכַאמעג

 ןטַארקָאטױא רַאפ סרעקיטירקילָאּפָאנָאמ רֶאֹּפ יד טכַאמעג טָאה סָאװ

 טָאה עמ ןַא .ענובירט-גָאט ַא טַאהעג קידנעטש ןבָאה ייז סָאװ טקַאפ רעד זיא

 טכַאמ ַא ןעװעטלַאװסיױא ןיוש ןעמ ןָאק רעמ יצ סרענעייל טנזיוט טרעדנוה

 רעטייק ַא ףיוא לּפערט ןכיוה ַא ףיוא טייטש עמ ןעוו ןוא ,רוטַארעטיל ַא ןיא

 עקידפיקת יד ןעוו .ןכירקפיורַא טשינ ןלָאז ןשטנעמ עיינ זַא ןיוש ןעמ טעז

 וצ רשפא ךָאנ זיא ,ןזיר עקיטסייג עכלעזַא ןייז עקַאט ןלָאז סרעקיטירק

 ,ךיוה ַאזַא וצ ןעּפַארדּפורַא סָאד ךיז ןָאק רעוו ,ןעמעלַא ךָאנ .ןדיילרעד

 עצנַאג ַא טַאהעג רימ ןבָאה רָאי 28 עטצעל יד ןיא זַא ןיא טקַאפ רעד רעבָא

 ןהכ םעד טימ ןטסעטמרַאפ טנָאקעג ךיז ןבָאה סָאװ סרעקיטירק עדַאיעלּפ

 סָאװ םעד ףיוא קידנקוק טשינ סָאװ ןוא ,קיטירק רעשידיי רעד ןופ ?ודנ

 ןקיטסעפַאב ןענעק ןלָאז ייז וו גנוטייצ-גָאט ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה ייז

 ןבָאה ןוא םלוע ןטנעגילעטניא םייב ןגיטשעג ךָאד ייז ןענעז ,עיציזָאּפ רעייז

 .קלח ןקידוועעזנָא ןַא רוטַארעטיל רעשידיי רעד וצ ןגָארטעגוצ

 טָאה ןייז םזגמ ּףרַאד סָאװ טסירָאמוה ַא יו (רעקידעבעל רעד) ןַאמטוג

 ייוצ ַא ןיוש ןבָאה רימ זַא גָאז ַא ןבענעג טָאה רע ןעוו זַא טניימעג םינּפַא

 ןתמא רעד ןיא .טקירימַאס איצנעציל יד ןעוועג סָאד זיא סרעקיטירק םינינמ

 ,סרעקיטירק םינינמ ייווצ יו רעמ טָאהעג רוד רעזדנוא ןיא רימ ןבָאה ,רעבָא
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 שידיי עירעּפמיא יד

 תובשחמילעב ,ןָארטיצ ,? .ש יו רוד ןרעטלע םעד קידנענעכער טשינ ןיוש

 .םכילע-םולש ןוא קינרעיוו ,שטיווָאקילעז ,ץרּפ יו ןטנעזנעצער עכלעזַא ןוא

 ,(תונורסח יו טקנוּפ) תולעמ ענייז טַאהעג ךיז טָאה רענייא רעדעי טעמכ ןוא

 ןעוועג טשינ רָאנ ןיא קיטירק-רעכיב רעד ןיא טפַאשרעה-ןיילַא סרעגנינ ןוא

 -ורק ןינפ א רעכעה ןעוועג ןיא ןייֵלַא דנַאברַאפנטַאר ןיא ,טקיטכערַאב

 לעב ,קירע סקַאמ ,ןישַאכ ,רעניוו ,מ ,ןישורבָאד ,ווָאקַאװטיל לשמל ,סרעקיט

 סָאװ ,רעדנעלסיוא םוחנ ןוא ץעינוד ,יקסנַאשרָא ,ןייטשנָארב ,(ףיטש) ןוימד

 ןטַאטש ןיא ,ןבעל ןבילבעג זיא סָאװ עֶלַא ייז ןופ רעקיצנייא רעד ךיז טכוד זיא

 (.ב ,ד) יקסווָאנַאי ,וועיעסיָאמ ,ןַאהַאק .בַא ,ןרענינ ץוח טָאהעג רימ ןבָאה

 -עשַאב. י ,ליזיימ ןמחנ ,עפַאי יכדרמ ,ןַאמרעביל םייח ,ןיקוויר ,ןיִנלָא ,ןיטנע

 ,רידַאנ ,ןײטשטַאלג ,סעלעועלדץנַאלג ,ווָאקנימ ,(םינָאדװעסּפ ַא רעטנוא) סיוו

 ,שטיוװַאר ,ןידרָאג אבא ,לַאניס .י .י ,ןָאזנַאטַאנ ,גרעבנייטש חנ ,רעגניז .ד .ש

 ךיוא ןעמוק ָאד .לקיב .ש ,יקצָאטסָאלַאיב ,ימלא ,א ,ףָאנָאר ,רמרמ ןמלק

 רעמערטסקע רעד ,יקסניצשעל ,,ךיליירפ ,ץנַארעמָאּפ ,ןַאמקרַאטש השמ

 סָאװ (רעקידעבעל רעד) ןַאמטוג רעטסַאפעג-ץרוק רעד ןוא יקצַאש .י ר"ד

 יו רעסעב רעביירש ַא ןע'לכהכס'רַאפ ,תורוש ןצפופ א ןיא ןָאק

 רעסילשרעפ .ע ענעמוקענוצ יד ןופ ןוא ,סרעקיטירק עטריטנעטַאּפ יד

 .ב ר"ד ,ןייטשנָארב .י ,קָאדַאר ,רעקיטירק-רעטעברַא רעד ,סעיטיוו השמ
 ,(ןליוּפ) דרפס .ד ,(ךיירקנַארפ) סיקביר ?סָאי ןוא שטיוועקנַאמָאד ,דרַאבָארג
 ַא ךָאנ טָאה סָאװ ,רעגנַאמ קיציא ןוא רעפַאה ?איחי ,סעלעשעה ,קיב םהרבא

 ןענעזייר ןעגנערבניירַא טשינ לעװ ךיא ,טרעהעגפיוא ןקיטירק ענייפ קילדנעצ

 טָאה גנוקיטומרעד ןייז רעבָא ,קיטירק ןעוועג טשינ זיא גנוטסעפ ןייז תמחמ

 טרָאּפָאּפַאר .י טמענרַאפ רעכיז .,ןסיײרּפָארַא סנרעדנַא ןַא יוװ ןָאטעגפיוא רעמ

 עקירעמא םורד ןיא ןוא ,קיטירק רעשידיי רעד ןיא ץַאלּפ ןטנענימָארּפ ַא

 -טישז ר"ד ,ןיקסנַאשזָאר לאומש ,ןיקסנַאשַאטָאב טימ ןענעכער ךיז ןעמ זומ

 ןעמענ לָאצ רעד ףיוא קידנקוק טינ .ןהנס החמש ןוא ,ןצילב לעלַאצ ,ןיקצינ

 .רָאֹּפ ַא יו רעמ טלעפרַאפ רעכיז ךיא בָאה ,טנכערעגסיוא ָאד בָאה ךיא סָאװ

 ןוא טנעזנעצער ,רעקיטירק ןשיווצ קוליח ןייק טשינ ָאד ךַאמ ךיא

 וצ וװ טשינ טסייו רענייק סָאװ ,רַאפרעד טושּפ ,טפיאייסע ןשירַארעטיל

 -ישרַאּפ יירד ףיוא ןלייטעצ טריבורּפ ךיא טלָאװ ןוא ;עיניל-ץענערג יד ןכַאמ

 רעד  .ןרעטנַאלּפסיױא טנעקעג טשינ לָאמנייק ךיז ןעמ טלָאװ ,ןסאלק ענעד

 יו ייס יוו ױזַא ןוא ,תותיכ יירד עלַא ןיא ןענופעג ךיז ןעק רעביירש רעבלעז

 10 ַא ןבירשעג טָאה סָאװ רענעי רעדָא רעד סָאװראפ תונעט ןייז ךָאד ןלעוו

 .רעקיצניוו רעטנָאלּפ א טימ ןייז שטָאכ לָאז ,טלעפ סעיזנעצער

 טשינ) סעיזנעצער 80 ַא ןבירשעג טָאה סָאװ רעדעי זַא ,ןָא םענ ךיא

 ,טנעזנעצער ןרעוו וצ ןפורעגנָא יואר זיא רעטעלב ענעדישרַאפ ןיא (ןציטָאנ

 ,עטפיטרַאפ ןֹוא עגנַאל ןענעז ,עקידללוכ ןענעז סעיזנעצער יד ביוא ןוא
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 קא ב ָט 1 .א .א

 ,"רעקיטירק , ןענעכייצאב םיא ןעמ ןעק ,ךוב שיפיצעּפס ַא רעביא זיולב טשינ

 ,עכלעזא סעקיטירק עכבעלטע זיולב ןבידשעגנָא ?ייוורעד טָאה רעּפָאה ?לאיזחי

 טירטסופ יד ןיא טייג סָאװ רעקיטירק ַא רַאפ םש ַא ןיוש טָאה רע רעבָא

 .תובשחמ-לעב ַא ןופ

 טשינ זיא סעיזנעצער רעדָא קיטירק ןביירש זַא (1 ? סע טזייוַאב סָאװ

 ףיוא ךיז ןענעק ייוצ רעדָא רענייא רָאנ סָאװ טסנוק עשילרעטכיוא אזַא
 ןבָאה ףרַאד ןוא ןבעגוצוצ סעּפע טָאה רעקיטירק רערעי זַא (2 ,ןעּפַאװק םעד

 .ענובירט ַא וצ טירטוצ ןעיירפ ַא

 ןביוהרעד ךיז טָאה סָאװ רעלדָא רעגנוי ַא יו טליפעג ךיז טָאה רענינ

 :כעלסיב ןוא ,ןעילפכָאנ טנַאקעג טשינ םיא ןבָאה ערעדנַא ווו ךייה ַאזַא וצ

 ךיוה יױזַא ןיוש ךיז טזָאל ןרָאי עלעטימ יד ןיא יװ ןעזעג רע טָאה זייוו

 זָאל ַא ךיז ןביג --- עטַאשט עצנַאג ַא -- סרעלדָא ערעגנוי ןוא ,ןעילפ טשינ

 רַאפ טריטסיזקע טשינ רָאג טלָאװ רע יו טקנוּפ ,םיא רעביא ןוא םיא ךָאנ

 רע סָאװ םעד בילוצ עקַאט ,עידעגַארט לקיטש ַא סָאד זיא ךעלריטַאנ .ייז

 ,םיא טימ ןרירוקנָאק וצ ןגעוורעד טשינ ךיז טעװ רענייק זַא טניימעג טָאה

 -וּפ ,ןטסינָאטילעּפ ,סרעלייצרעד ,ןטעָאּפ .רעקיטירק ןטעוועדנופעגנייא םעד

 ,קססוּפ ַא סעּפע ךָאד זיא רעקיטירק ַא רעבָא ,ךס ַא ןייז ןענעק ןטסיצילב

 טבַאמעג םולש רעטלע רעד ףיוא טָאה רע רעבָא ,סורָאיטגטגעלע רעטיברא ןא

 הרירב ַא .סרעקיטירק-ןנעלָאק ענייז ןענעקרעדנָא ןעמונעג ןוא לרוג ןטימ

 ? טַאהעג רע טָאה

 קיטירק ןופ עיצקנופ יד

 ,עיסוקסיד רעשיפָאזָאליפ רעננַאל רָאג ַא ןיא טריפרַאפ זדנוא טלָאװ סע
 ךיא לעװ ,ָאד אינוס רעקידמיטרּפ ַא ןיא ןזָאלנײרַא ךיז ןלעו לָאז ךיא ןעוו

 .רוציקב ןכַאמ ןזומ סע

 סָאװ "אנירק , שרוש ןשיכירג םענופ טמאטש רעקיטירְק טרָאװ סָאד

 שינַאכעמ ןעמ ןָאק ןביײלקּפָא .תלוסּפ יד ןופ תלוס סָאד "ןביילקּפָא , טניימ

 ףרַאד רעקיטירק ַא יוװ ,שימאניד ךיוא ןוא ,ןָאטעג סע טלָאװ ןישַאמ א יו

 -טכער ןוא ןרעלקרעד ךָאנרעד זומ עמ סָאו ,עיציאוטניא ךדור ןָאט סע

 .ןקיטרַאפ

 יד ןיא וליפַא ןעז ףרַאד רעקיטירק א .נונעג טשינ רעבָא ןיא סָאד

 טשינ זיא רעקיטירק ַא .תוכז ַא ןופ ץוצנ ַא ןעננופַאש ענעטָארעג-טשינ

 ןוא טשינ גיוט סע סָאװ ןזייוונָא טפרַאדַאב טלָאװ רע .רעסײררעטנורַא ןַא

 טָאלג .ץרּפ ןָאט טגעלפ יװזַא .ןרעוו טכיררַאפ טגעמעג טְלָאװ סע סָאװ

 זיא רעבייהנָא ןַא ןופ ןכַאמ קזוח ןוא ,טשינ ץנוק ןייק זיא ןסייררעטנורא
 .תועשר

 תויהש ןייק טכַאמעג טשינ טָאה קיטירק עטריזילָאּפָאנָאמ רעזדנוא

 ףרַאד רעירפ ?גגנירג ױזַא ןעמוקנָא ייז לָאז סָאװרַאֿפ .סרעכייהנָא יד טימ

 אש



 שידיי עירעּפמיא יד

 ןבָאה ייז ביוא רעבָא ,ןסייררעטנורַא טשרע ךָאנרעד ,ןרירָאנגיא ייז ןעמ

 םינּפַא ייז ןעמ ףרַאד ךרוד ךיז ןסייר ייז ןוא ,סנגיובנלע ךיוא ןוא ןעלגילפ

 -סיב .רעפעפ טימ טשימעג טידערק ?סיב ַא ןלייטוצ ןוא ןטסעמּפָא טשרע

 טרעוו רע .רעקיטירס םענופ ןניוא יד ןיא רעביירש רעד טסקַאװ זייווכעל

 טריסערגָארּפ ,שירעפעש טשינ טריסערגָארּפ רע ןעוו וליִפַא ןוא ,ןנייא םיא

 טסייה ,זיא סע .רעקיטירק ןוא רעביירש ןשיווצ ןעגנויצַאב יד ןיא רעבָא רע

 .גנַאנוצ רעכעלנעזרעּפ ַא ,סע

 רעטעמָארַאב רעשלזייא רעד

 רעביירש םעיינ ַא עגונב ןיילַא ךיז ןעיורטעג טשינ ןופ עדָאטעמ ַאזַא

 קיצניוו רעייז ןבָאה אמתסמ .,רעעמָארַאב ןשלזייא ַא וצ ןכילגענוצ ןָאק

 לװָאט ַא ןיא סָאד .עקיײרעכַאמ ןימ ַאזַא ןופ טרעהעג סרענעייל עניימ ןופ

 לדייו ןטעּפעשטענוצ ַא טימ ,?זייא ןַא ןופ םערָאפ רעד ןיא טצינשענסיוא

 יצנעפ ַא ךרוד) ןסיורד ףיוא ןרעוו ןעגנַאהעגסױרַא ףרַאד סָאװ סקַאלּפ ןופ

 ,לשכל ,רעטעװ ןנעוװו תועידי ךייא טינ רעטעמַָארַאב רעקיזָאד רעד ,(רעט

 ,טנגערעג טָאה'ס זַא ןמיס ַא זיא ,סַאנ סָאד זיא ,?דייוו ןפיוא קוק ַא טוט עמ

 זַא ןמיס ַא זיא ,טנקירטרַאפ ןוא טלַאק ןיא'ס ןוא ּפַאט ַא טיג עמ ביוא

 ןפיוא טישסיוא רעסייו ַא ןָא ךיז טעז סע ביוא ,טסָארּפ ַא ןעוועג זיא'ס

 םעד טשינ ןעניפעג רימ ביוא ןוא ,טייגשעג טָאה סע זַא ריס ןסייוו ,?דייוו

 זַא ןמיס ַא רעטייוו זיא ,ןעגנַאהעגסױרַא םיא ןבָאה רימ ווו רעטעמָארַאב

 .טעבגוגעגוב אמתסמ ,ןעטוגעגוצ םיא טָאה רעצימיא

 רעביירש רעד ביוא ,ןימ ןקיזָאד םעד ןופ זיא קיטירק טרָאס רעסיוועג ַא

 ןיש טָאה רע בוא .טשינ גיוט רע זַא ןמיס ַא זיא ,רעבייהנָא ןַא זיא

 זיא רע ביוא ןוא ,טנַאלַאט ?סיב א רע טָאה רעכיב רֶאֹּפ ַא ןבענעגסױרַא

 זיא רע זַא ןמיס א זיא דובכ ּפִא םיא טיג עמ ןוא םוטעמוא טסווואב

 טריטנעירָא סָאו רעקיטירק ןימ ַאזַא .רעביירש ַא יוװ ןסקָאװעגסיױא קרַאטש

 וצ ארומ טָאה ןוא החלצה רעדָא טייקכעלנעזרעּפ סרעביירש םעד ףיוא ךיז

 ןופ ןטלַאה טשינ ןָאק ,ןָאט סע טגעלפ סעדנארב גרָאעג יו ךיז ףיוא ןלעטש

 לָאמַא ןייז וצ העוט ךיז רעסעב ךס ַא זיא סע .שוח ןשיטירק םענעגייא ןייז

 ןענַאװ זיב ןעלקערב וצ רדסכ ךיז יו ,רעביירש ַא ןופ סקוווסיוא םעד ענונב

 ,טמירַאב זיא רעביירש רעד זַא ןיוש סייוו לגניי-רדח ַא וליפַא

 ייב ? טנעזנעצער ַא ןוא רעקיטירק ַא ןשיוצ קוליח רעד זיא סָאװ

 -נעצער, טרָאװ סָאד זיא זדנוא ייב ,טנָאטַאב ?דבה רעד טרעוו תומוא עלַא

 ןיא .סרעקיטירק ןענעז סעיזנעצער ןביירש סָאװ עלַא .טייקנטלעז ַא "טנעז

 טנװַאהַאב ןייז ןוא הגשה עשיפָאזָאליפ ַא ןבָאה רעקיטירק ַא זומ ןתמא רעד

 -ַאב זיולב ףרַאד טנעזנעצער ַא .רעקלעפ ערעדנַא ןופ ןרוטארעטיל יד ןיא

 ןריטנעירא ןענעק ךיז ףרַאד ןוא טריזנעצער רע סָאװ ךֹוב סָאד ןעלדנַאה
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 סַאב 61 .א .א

 טקנוּפדנַאטש םעד ןופ ,ןיירַא ךיז טסַאּפ ךוב סָאד ווו רוטַארעטיל רעד ןיא

 יצ קפס ןיא ןייז וליפַא ןָאק עמ ןוא ,סרעקיטירק קיצניוװ רעייז רימ ןבַאה

 טָאהעג רע טָאה שזַאנַאב ַא םגה ,טַארַאּפַא ןקיטיונ םעד טָאהעג טָאה רענינ

 -מוא ןקרעמַאב וצ ץנעגילעטניא עשיטירק יד טָאהעג טָאה רע .ןסיורג ַא

 רעבָא ,גנולייצרעד א ןיא טייקנטלאהעגסיוא-טשינ רעדָא ןטייקטרעּפמולענ

 -טנַא ךיז טעוװ רעביירש ַא יו ןעז וצ ןוימדה חכ רעד ןוא עיציאוטניא יד

 רעטוג א ןעוועג זיא רע ,טרָאװ ןייא טימ ,טלעפעג םיא טָאה סָאד --- ןעלקיוו

 רע זיא דלונה תא האור ןייק רעבָא ,טעברַא רעטלעטשעגוצ ןופ רָאטקעּפסניא

 .ןעוועג טשינ

 טייקכעלנעזרעּפמוא ןוא טייקוויטקעיבָא

 הדימ יד ךיז טרעדָאפ ,טנעזנעצער ַא ןופ יו רעמכָאנ ,רעקיטירק ַא ןופ

 ייב ןַארַאפ טשינ זיא טעטיוויטקעיבָא עטולָאסבַא ןייק ,וויטקעיבא ןייז ןופ

 יד ,ןילּפיצסיד ךרוד ןכיירגרעד ןעמ ןָאק סָאמ עכיוה ַא רעבָא ,ןשטנעמ

 םענופ ךעלנעמ יוװ םייו ױזַא ןכייו וצ זיא קיטירק רעד ןיא עיצידַארט

 -יוװיטקעיבָא וצ טגיינעג ןעוועג זיא ,רוטַאנ רעד ןופ ,רעגינ .ןוויטקעיבוס

 ןרָאװעג רע זיא קורדנייא ַאזַא ןבענענ טָאה רע סָאװ םעד בילוצ ןוא טעט

 ,טלעוו רעלערוטלוק רעשידיי רעד ןיא רעדיל ַא ןוא גיהנמ רעשירארעטיל ַא

 ַא ןיא רעדיל ַא ןשיווצ ברעממ חרזמ קוחרכ ךלהט ַא ןַארַאפ רעבָא זיא סע

 -ונעגנָא רעזדנוא ןופ ןורפה רעסיורג רעד טגיל ןירעד ןוא --- רעשרעה

 ךיז טָאה יז סָאװ זיא קיטירק רעזדנוא ןופ הרצ יד ןוא .רעקימירק ןטסנעמ

 ַא ןא וּפוטשּפָא ייז רעכיג רָאנ ,סרעביירש ןעוועדאהסיוא טימ ןעמונרַאפ טשינ

 "עג רעטעּפש ןענעז ייז ןופ סָאװ ןעלקיטרַא ןפַאשעג טָאה קיטירק יד .טייז

 ,זיא סָאד טָא .ןטרעוו ןפַאשַאב ףרַאד קיטירק עתמא יד רעבָא ,רעכיב ןרָאװ

 ,אצמנב ןעוועג טשינ ,םיברה וניתונוועב

 סָאװ רעקיטירק א ןשיווצ דיישרעטנוא םעד ןעזרעד ליוו סָאו רעד

 ַאזַא טלעפענ טָאה םיא סָאוװ ַאזַא ןוא סוק ןשיפָאזָאליפ ַא טנָאמרַאפ טָאה

 "רעד ,סעמַארד סעצרּפ רעביא ןעייסע סנייטשלעקניפ ָאעל ןענעייל לָאז דוסי

 וטפיוא סרענינ טימ ןכיילגרַאפ ייז ןוא ,טרטמ ןטלא ןפיוט טכטגייב טשרקיע

 םוהת ַא רַאפ סָאװ ןרעוו רָאלק םיא טעװ סע ןוא ערעפס רעקיבלעז רעד ןיא

 -לעקניפ .ןשירעלענק םעד ןוא םענפיוא ןשירעקנעד םעד ןשיוװצ טניפ סע

 רָאּפ ַא ןיולב ןוא רעקיטירק רעלענָאיסעּפָארּפ ןייק ןעוועג טשינ זיא ןייטש

 רע רעקיטירק ַא רַאפ סָאװ ןזיװַאב רע טָאה טיוט ןקיטייצירפ ןייז רַאפ רָאי

 טַאהעג טשינ םיא ךיא בָאה ןביוא המישר ןיימ ןיא בגא .ןייז טנָאקעג טכָאװ

 .רעקיטירק-רעקנעד יד וצ טרעהעג קנורט .י .י ךיוא .טנַאטרעד

 ,טעטילַאמרָאפ רעסיוועג ַא ןופ ןענַאטשַאב זיא טייקוויטקעיבָא סרענינ

 רעד .הלעמ ַא טרּפ ןסיוועג ַא ןיא ןוא ,הדימ עלענַאיסעּפָארּפ ַא זיא סָאװ
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 שידיי עירעפמיט יד

 טשימעגניירא ןטלעז טָאה רע ןוא ,ןעזעגסיורַא טשינ ךיז טָאה ךיא

 םעד טליפעגנ טָאה רע ןַא .סעיזנעצער ענייז ןיא קיטסיצילבוּפ

 ,רעבָא ,רע זיא .טשינ קפס ןייק רימ ייב זיא תוירחא ןופ לוע

 עמַאס רעד ןייז וצ עיציבמַא רעכעלקנערק ַא טימ טפָארטשענ ןעוועג

 -ָאטיױא רעדעי ,רעשרעהדזיילַא רעדעי זיא ןסייוו רימ יו ןוא ,רעגָאז-העד

 טרעקעגרעביא סקעלּפמָאק-לפש ַא ןופ טדייל ןוא ךיז ייב רעכיז טשינ טארק

 טגָאזעג טָאה קרּפ ןופ אנת רעד יו רעשרעה א ,טייז דערעדנַא רעד ףיוא

 יו סרעריפ עכלעזַא ןרילעּפַא רימ וצ .ןשדעהַאכ ךיז ןָאק סָאװ רעד זיא

 .וןָאכָארָאב רעדָא ,רָאדלעּפמורט ,םעדעמ ,לצרעה ,ןיקטָאּפָארק

 טוג ןעוועג טלָאװ רעריפ ןימ ןקיזָאד םעד וצ טרעהעג רעגינ טָאװ

 טפרַאדַאב טשינ טלָאװ עמ ןוא וויטקעיבָא ןבילברַאפ רע טלָאװ ,ליוװ ןוא

 טָאה .טנעזנעצער רעדָא רעקיטירק א יװ טייקכעלרע ןייז ןיא קּפוסמ ןייז

 רָאט רע זַא םדערעגנייא םיא ןוא ערה רצי רעד טשימעגניירַא רעבָא ךיז

 גנוניימ סרעקיטירקיײכרַא ןייז ןגעקטנַא ןקינעּפשרעדיװ ןצעמיא ןזָאלרעד טשינ

 רעד ןיא ,ישאר טפוש םעד ,םיא טימ םיכסמ טשינ ןעמ ןיא רעמָאט ןוא

 ןופ ןכַאמ ,ןקזוחסיוא ,ןייז סרוד םיא ןעמ ףרַאד ױזַא ,רוטַארעטיל רעשידיי

 סָאװ ,רעשרעה ןרַאפ הנכס א ןיא גיינּפָא רעדעי םירָאװ ,הלולטו אכוח םיא

 רעשידיי רעד ןופ ץיּפש עמַאס ןפיוא עיציזָאּפ ןייז ןרילרַאפ ךָאנ ןָאק

 .רוטַארעטיל

 םענייא ןעלדנַאהַאב טנָאקעג טָאה רענינ זַא ןעמונעג ךיז טָאה ןופרעד

 טָאה ָאד ךעלריטַאנ ןוא --- אנוש ַא יוװ רָאנ ,ךוב ַא ןופ רבחט ַא יו טשינ

 עלענַאיסעּפָארּפ עצנַאג יד ,טעטיוויטקעיבָא עצנַאג יד טזָאלעגסיױא ךיז
 ןוא ,"הרז הדובע ןזיא סעכ, טגָאזעג םימכח יד ןבָאה יו םירָאװ ,תוירחא

 עטצעל יד .ןטייקשירַאנ עטסערג יד ןָאטּפָא ןעמ ןָאק ןטנעמָאמ עכלעזא ןיא

 רַאפ געט רָאּפ ַא וליפא רעבָא ,ןעמַאצנייא ךיז טוואורּפעג רעגינ טָאה ןרָאי

 רַאפרעד ןוא ןרילָארטנַאק טנַאקעג טשינ ךיז רע טָאה טיוט ;טכירעגמוא ןייז

 .ןסטכעגָאז עקיטעּפמיא יד רעדָא ןטקַאפ יד טרילָאדטנָאק טשינ

 "מוא רעד ףיוא טגָאלקַאב ךיז ןבָאה סָאװ רעקילדנעצ ָאד ןענעז סע

 ןענעז טריקיטירק טָאה רעגינ סָאװ עלַא טשינ ךעלריטַאנ .טייקטנכערַאב

 סעּפע ןיא "קרעוו, ןייז זַא טניימ רבחמ רעדעי טעמכ .עטלוועַאב עקַאט

 ַא ןביול וצ ביוחמ טשינ ךָאד זיא רעקיטירק ַא ןוא ,סנױזַא ןוא סכלעזַא
 רעכיא רעכיב סקנורט ןגעוו טפעומש עמ ןעוו רעבָא ,ךאז ענעטָארעג-טשינ

 תוחנה ענייז ןיא טסיאייסע ןטימ ןייא טייג עמ יצ ,סָאװ) ןמכילע םולש

 ךיז ןָאק ןעמ ןוא (ןינע ןסיורג ַא זופ ננופיטראפ ַא ןענעז ,טשינ רעדָא

 סָאװ ןטַארעטיל עטסקידרעּפכורפ ערעזדנוא ןופ םענייא ןגעוו ןקירדסיוא

 טשינ טלָאװ קנורט ןעוו זַא ,סיינ סעּפע ןגָארטעגוצ רענַאשז ןדעי ףיוא טָאה

 ןרָאװעג טרעטַאמרַאפ ןעמ טלָאװ, ןעמכילע םולש ןופ ?יפ ױזַא טריטיצ

 טניימעג ןוא תועט ןיא טבעלעג טלָאװ ןעמ סָאװ זיא ךַאז עטסגרע יד ןוא
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 קַאב ָא 1 .א .א

 טָאה ?דנעמ םחנמ זַא ןוא ןטנַאק ייב םיקוסּפ ענייז ןעמונעג טָאה היבט זַא

 טשרע ךָאנרעד ןוא "זילַאנַאָאכיסּפ ןופ רעטלע רעד ףיוא ןבעל ַא טכַאמענ

 רע סָאװ ךעלטייז קילדנעצ ריפ ףיוא ןנָאז טנָאקעג טָאה רע, זַא ןענעקסּפּפָא

 -- ?ןטייז-קורד טרעדנוה ריפ ןֹופ ךוב ַא רעביא ןסָאנעצ ןוא טרימשעצ טָאה

 טשינ סָאד זיא ,ןקנורט ןייז וצ ?טבמ יױזַא ךיז ייב ןלעוּפ ןָאק עמ ןעוו

 .םולכ אלב רוטּפ

 ךס ַא ,ןטַאטיצ ערעטלוב ךָאנ ןפרַאװנָא ָאד טנָאקעג טלָאװ ךיא

 רעדָא טסיאייסע ןַא לָאמַא טעוו רעמָאט ארומ יד זַא ןזייווַאב סָאװ ערעגרע

 -רעקיטירק םעד ןכַאװשּפָא רעשרָאפ-רוטַארעטיל רעדָא רעקיטירק-רוטַארעטיל

 טקירעדינרעד ןוא טײקנסַאלעג יד ןעקנורטראפ טָאה ,טכַאמ סרָאטַארעּפמיא

 .ץַאלּפ ליפ וצ ןעמונרַאפ ןטלָאװ תויאר יד רָאנ ,זדנוא ייב ?לכב ק טירק יד

 וצ תלוכיב זיא רע יו טקנוּפ זַא ןייטשרַאפ ףרַאד רעקיטירק רעדעי

 ,ננוניימ א ןקירדסיוא ךיוא רערעדנַא ןַא ןָאק ױזַא ,רבחמ ַא ןנעוו ןענעקסּפ

 ךיז לָאז ,רעטסעב רעד וליפא ,רעקיטירק ַא זַא ןייז טלָאמעג ןָאק ךיוא ןוא

 ןוא ,ןייז וצ הדומ ךיז ,?אפ ַאזַא ןיא םיא ןייטשנָא גָאמ סע .ןייז העוט

 .ןרַאנ טשינ ךיז לָאמנייק ןָאק רע יוװ ַאזַא זַא קורדנייא םעד ןפַאש טשינ

 .טנעזנעצער-רעקיטירק ַא יװ ןרענינ ןייז וצ ?טבמ טשינ טכוז רענייק

 ןרעוו זומ רֶאי קיצפופ טַאטשרַאוװ ַא ייב טעברַא סָאװ הכאלמ לעב ַא וליפא

 -דָארג ַא ןוא דוסי ןדילָאס ַא טַאהעג טָאה רעגינ רעבָא .טסילַאיצעּפס ַא

 טָאהעג טשינ טָאה רע ןעוו .רוטַארעטיל רעשידיי רעד וצ גנַאנוצ ןקיניל

 אלקש יד ןייז ריבסמ רָאלק טנָאקעג רע טָאה תומוערת עכעלנעזרעּפ ןייק

 יד זַא ןעמענוצנָא טשינ זיא סע רעבָא ,ךוב ןשיטסירטעלעב ַא ןופ אירטו

 זיא רע זַא רעדָא קיטירק ןייז ןופ ןענוװעג ךס ַא ןבָאה סרעביירש עשידיי

 זומ עמ ןוא ,סרעקיטירק עשידיי ערעדנַא רעביא ךיוה-למיה ןענַאטשעג

 דעשידיי רעד הבוט ןייק ןָאטעג טשינ טָאה תופיקת ןייז זַא ןענָאטַאב טראפ

 וצ ףיוא ןשטנעמ ענייז ןבילקענסיוא טַאהעג טָאה רע זַא ןוא ,רוטארעטיל

 ַא רַאפ טשינ ךיז טסַאּפ סָאװ הלשממ עשירַארעטיל ןייז ןענערַאװאב

 .רעקיטילָאּפ ַא רַאפ רעכיג רָאנ ,טסייג ןופ ןשטנעמ

 ,ןהנעטוצסיוא ךיז רעווש ןעוועג ךעלריטַאנ זיא טָאמילק ַאזַא ןיא

 ןוא ןעגנוטייצ עטסרעמ יד ןיא ןוא סעיצַאזינַאגרָא עלַא טעמכ ןיא םירָאװ

 לָאז סע ידכ ןבייהוצנא ךיז טָאהעג ָארומ ןעמ טָאה ןלאנרושז

 ענעגרָאברַאפ ןיא רָאנ ךיז ןעמ טָאה טעוװעטנובעג .טרָאװ ַא ןטַאשרַאפ טשינ

 ןרַאפנוב יד .םעד ןופ וליפַא טסוווענ טשינ טָאה ללכ רעד ןוא ,ןעלקניוו

 עכעלנעזרעּפ טַָאהעג ןבָאה סָאװ עכלעזא ןעוועג סנטסרעמ עקַאט ןענעז

 .תועיבת

 ןיוש הער ַא ןעוועג זיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא םזיסָאב רעד טָא

 יו עכלעזַא זיולב .טרָאװ ַא טימ ןטיה טזומעג ךיז טָאה'מ סָאװ טימרעד

 םוצ ןעמוקנָא טזומעג טָאה רע ןעוו רעטעּפש עקַאט טָאה סָאװ) רידַאנ השמ



 שידיי עירעפמיא יד

 סָאװ) רעקידעבעל רעד ןוא ,ינודקומ ר"ד ןוא ("הזעה , ןייז ןופ ןטילעג גָאט

 טנַאקעג ךיז ןבָאה (ץל ַא ןופ סעיגעליױוירּפ יד טַאהעג רעצעביק ַא יװ טָאה

 ייז זיא'ס ןוא --- רעקיטירק ןטבלַאזעג םעד ןייז דובכב ענוּפ ןעניגרַאפ

 .גנירג ןעמוקעגנָא טשינ

 "רַא עטקורדעג (קסצז םטזגמסט5) קיתומ-ירחא סדענינ ןענעז דָארג

 ךיז טעז ןטרָאד .ליטס ןקידרעפעלש ַא ןיא ןבירשעג םגה ,ןטָארעג ןעלקיט

 עקיזָאד יד .ןרָאי עגנוי ענייז ןיא יוװ ,יעבדכ רעקיטירק ןוא ןַאמכַאפ רעד ןָא

 רעד ןופ עטכישעג א רַאפ לַאירעטַאמ ןעוועג תועמשמ ןענעז ןעלטיּפַאק

 טָאה רע ןעוו ןסיוו וצ יאדכ ןעוועג טלָאװ סע ,רוטַארעטיל רעשידיי רערעיינ

 .ןבירשעג ייז

 121: קובא

 לשמל) רָאטקַאדער ַא יצ רעקיטירק ַא ןייז רע געמ ,רענייא ווו ןטרָאד

 ןָאק (טסַאטלדיז ןפורנָא טנעלפ עמ סָאװ ,ןטסַאקווירב ןייז טימ יקסיוָאנַאי

 רבדל רוסא ?כ ןריאוניסניא ןוא ךיילנוצ עטָאלב רעד טימ םענייא ןכַאמ

 ויא ןטרָאד -- םעד ןגעקטנַא ןרעוװ וצ וו טשינ ךיז טָאה ןברק רעד ןוא

 .ןייר טשינ טפול יד

 ןיא רשוי ה"ד ,"יעלּפ ריעפ, עזַארפ יד ןַארַאפ זיא רעדנעלגנע םייב

 ַא וליפַא ןעלדנַאהַאב טעװ ןימ ןרעכעה ןופ סקַאזדָאלגנַא רעד ןוא ,פיּפש

 יװ רעגייטש ַא ,סָאמ יד רעבירַא ןיוש סע טייג לָאמַא .קיפעמסטרָאּפס אנוש

 חצור םעד רַאפ ןלעטשוצנייא טריבורּפ ךיז ןבָאה ןלַארענעג עכיוה ןעוו

 עטענילכרַאפ ַא ןבירשעגנָא טָאה לַארענעג רעשילגנע ןַא ןעוו ןוא ,גנידעג

 ,לעמָאר לַארענעג -- "רבדמ ןופ סקופ , םעד ןופ עיפארגאיב

 יד ןופ לסיב ַא ןענרעלּפָא ןנעווטסעדנופ טגעמעג ךיז ןטלָאװ ןדיא

 ןוא ,טײקנסקַאװרעד ןופ ןמיס ַא זיא סָאד .טרּפ םעד טָא ןיא ןסקַאזדָאלגנַא

 ףיוא ןלעטשוצּפָא ךיז טרעוװ וליפא זיא סע .,טייקיצרַאהטיירב ךיוא רשפא

 .רעדנוזַאב ךירטש ןקיזָאד םעד

 רעטרעדנוה יד קנַאד ַא ןינע םעד ןטכַארטַאכב וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ

 ןופ ייס ,ןטנעזנעצער עשידיי ןופ ייס ןעמוקַאב בָאה ךיא סָאװ סעיזנעצער

 -יוא עטמירַאב-טלעװ ןופ ייס ,ךעלרעביירש עקיטיײטַאבמוא ןופ ייס ,םייוג

 .ןעגנערב ָאד ךיא לעװ ךס ַא ןופ עיצַארטסוליא ןייא .ןטעטירָאט

 ,עיגָאלָאכיסּפ רענַאקירעמַא רעד ןופ עטכישעג ןיימ סױרַא זיא'ס ןעוו

 ןיא סָאװ דרַאװרַאה ןופ גנירָאב .ּפָארּפ ןריזנעצער וצ ןעמוקַאב סע טָאה

 (רעקינכעט ןוא  טסילַאטנעמירעּפסקע ןַא יװ םענרַאפ ןייז ץוח)

 קיסַאלק ןייז בילוצ ,עינָאלָאכיסּפ ןופ רעקירָאטסיה-טּפיױה ןרַאפ ןעמונעגנָא

 גנַאל ןרָאי רעדיוו-רעדיק ןעוועג ןענעז רימ יװ ױזַא .טיבעג םעד טָא ףיוא

 ךיא בָאה ,תוחנה ענייז ןופ ךס ַא טריקיטירק ךוב ןיימ ןיא בָאה ךיא ןוא

 ףוס רעד .ןסייררעטנורא קידתונמחרבמוא ךוב ןיימ טעװ רע זַא טנכערעג

--- 988 --- 



 קצב ָא1 .א .א

 ,םיא וצ תונעט עניימ טגערפעגּפָא ךעלריטַאנ טָאה רע שטָאכ ,זַא ןעוועג זיא

 טָאה רע סָאװ) עיזנעצער רעגנַאל ַא ןיא ךוב סָאד טביולעג רָאג רע טָאה

 עננַאפ רעייז ַא טקישענוצ רע טָאה רימ ןוא (ןצריק רעטעּפש טזומעג

 ןוא ןטײקכעלטקניּפמוא עסיוועג טנכייצרַאפ רע וו עיזנעצער עטַאיהּפ

 ןרעטפולסיוא טלָאװעג טשינ טָאה רע סָאװ סעיצקַאער עכעלנעזרעּפ עסיוועג

 ןעװעג קיטירק טּפיױוה ןייז זיא עיזנעצער רעטקורדעג רעד ןיא .איסהדפב

 ןופ טייקשידיא רעד ףיוא ץַאלּפ ןבענעגקעווא בָאה ךיא סָאװ םעד ןגעק

 ןייק זַא טלַאה רע תעב ,ןטנעמוגרַא יד ןעוװעג ךיראמ ןוא ןגָאלָאכיקּפ
 ןענעז תוטיש עלעיצעּפס רעדָא עיגָאלָאכיסּפ רַאפ ןעגנוניינ ענעריובעגנייא
 יד ןופ סעיצידַארט יד ןגעװ רָאנ ךיז טדער רַאפרעד ןוא ,ןַארַאפ טשינ

 ,.רעדנעל ענעדיײשרַאֿפ
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 .ןעננוצעזרעביא ןיא קחוד רעד

 -עזרעביא ןוא ןעגנופַאש עלענינירא ןופ טיײטשַאב רוטַארעטיל ערעי

 ךיוא רעבָא ,רקיע רעד ןעגנופַאש עלענינירא יד ןענעז ךעלריטַאנ .ןעגנוצ

 טכיוװעג רעמ ןעמ טגייפ לָאמ ךס ַא ןוא ,קיטכיוו ןענעז ןעגנוצעזרעביא

 -סקעש ןעװ .ןעגנופַאש עקיסעמלטימ ףיוא יװ ןעגנוצעזרעביא יד ףיוא

 ןיא שטייד ףיוא ןרָאװעג טצעזעגרעביא ןענעז עיזעָאּפ ןוא סעמַארד סריּפ

 -ָאה ןעוו ןוא ,רוטַארעטיל עשישטייד רעד ןיא שינעעשעג ַא ןעוועג סָאד

 "עג םעד ןגעװ ןעמ טָאה שילננע ףיוא ןרָאװעג טצעזעגנרעביא זיא רעמ

 .ןבירשענ ןוא ןבירש

 רעבָא ,ןעגנוצעזרעביא עגונב קילעטשרעטניה ןעוועג דימת זיא שידיי

 טכעלש ױזַא ןעוועג טשינ עגַאל יד זיא רָאי 80 עטצעל יד ךרוד לָאמניײק

 זומ סעּפע ןוא ,ןמיס רעטוג ןייק טשינ ָאקווד זיא סָאד ןוא ,טנייה יו

 .בצמ םעד ןרעסעברַאפ וצ ידכ ןרעוװ ןָאטעג

 ןלעפ יצ .ױזַא ןיא סָאד סָאװרַאפ ןגערפ וצ ךייש ָאד ןיא יאדווא

 לןעננוצעזרעביא רַאפ גנורעדָאפ ןייק ָאטשינ זיא יצ ?סרעצעזרעביא זדנוא

 ?תוביס ערעדנַא ןיא סע טייג יצ רעדָא

 "עג ןעגנוצעזרעביא ןענעז עיצַארנימע-עסַאמ רעד ןופ ןרָאי יד ןיא

 רעבָא ,טגיוטעג ןבָאה ןעננוצעזרעביא עלַא טשינ .הרוחס עקידנעייג ַא ןעוו

 ייוצ םצעזענרעביא ןרעוו וצ היכז יד טָאהעג ןבָאה רעכיב ?סיב (שּפיה ַא

 -סוועיָאטסָאד ןוא יַאטסלָאט זַא ךיז טנַאמרעד עמ ןעוו .לָאמ יירד וליפא יצ

 -ענ ןבָאה ,ַאלָאז ןוא ןַאסַאּפוָאמ ,גרעבדנירטס ןוא ןוסמַאה ,ןעסביא ,יק

 טָאה שילגנע ןיא תעב ,שידיי ףיוא סרענעייל רעטנזיוט רעקילדנעצ טָאה

 "יירב יד ןיא טסווורעד טשרע עטנכערעגסיוא יד ןופ רֶאֹּפ ַא ןופ ךיז ןעמ

 -עטניא עשידיי יד ויסערגָארּפ יו ןייטשרַאפ רימ ןענָאק ,ןזיירק ערעט

 יוקעג ןענעז ןטנַארגימיא ערעזדנוא סָאװ םעד בילוצ .ןעוועג זיא ץנעניל

 ענעדישרַאפ ןופ טקריװַאב ןעוועג ןענעז ןוא רעדנעל ענעדישרַאפ ןופ ןעמ

 ןיא וליפא ןענעז סָאװ רעביירש ןרָאװעג טכַארבעגניירַא ןענעז ןעגנוטכיר

 ןעמ טָאה סָאװ .טנַאקַאבמוא ןעוועג ןזיירק רענַאקירעמַא עשירארעטיל יד
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 קַאב ָא 1 .א .א

 -נעטלַא רעטעּפ ןוא ןיקסוועשיבישּפ ןוא ןילוטַאטלומ ןופ טסווועג ןטרָאד

 ,טַאהעג טשינ לזמ ןייק שידיי רעבָא טָאה סרעקיסַאלק עטלַא יד וצ ?ןגרעב

 ץוח ,ןעוועג טשינרָאג יװ טעמכ ךיוא זיא ןזיר ערעיינ יד ןופ וליפא ןוא

 .ןבעגעגרעביא ןעוועג זיא השעמה רוּפס רעד ווװ ,"ןעגנוטעברַארעביא,

 ןיא סעמַארד סריּפסקעש עכעלטע רימ ןבָאה ןצרַאװש .י .י קנַאד ַא

 לַאניגירַא ןשילגנע םענופ טשינ ןענעז ןעננוצעזרעביא סגרעבדלָאג .שיריי

 םעד טצעזעגרעביא טָאה רעוָאשוװַאב .גנוצעזרעביא רעשיסור רעד ןופ רָאנ

 ךיוא סָאװ ,ןטענָאס יד ןוא רךיל גינעק רעסייא ןוא קידענעװ ןופ רזחוס

 זיא ריּפסקעש ץנַאנ סָאװ רעבָא טקַאפ רעד .טצעזעגרעביא טָאה ןיּפַאל

 .תולד-ןמיס ַא רַאפ ןרעוו טכַארטַאב זומ שידיי ףיוא ָאטשינ

 -ריוו ,סעלקָאּפָאס ,סעדיּפירוא ,סעליכסע ,רעמָאה ןופ רימ ןבָאה סָאװ

 ייז ןענעז שיאערבעה ןיא ?רעליש ,עטעג ,קרַארטעּפ ,עטנַאד ,דיוװא ,ליג

 .טשינ רעכיז ?שידיי יו סרענעייל רעמ טָאהעג שיאערבעה טָאה יצ .ןַארַאּפ

 טַאהענ ןבָאה סָאװ ,תוחוכ עלעוטקעלעטניא רעמ טָאהעג טָאה שיאערבעה

 עקיטיונ יד טַאהעג עקַאט ןבָאה ןוא ןטרעוו ענײמעגלַא וצ גנואיצַאב ַא

 -עג ןיילַא ןבָאה סָאװ ,םיבדנמ יד טַאהעג שיאערבעה טָאה ךיוא .גנודליב

 לָאז ןוא .רוטַארעטיל רעד רַאפ ןענעז ןעגנוצעזרעביא קיטכיוו יו טסווו

 -יל-טלעוו רעד ןופ ןעגנוצעזרעביא ןענעז שידיי ןיא זַא ,ןגָאז טשינ ןעמ

 טריסערעטניארַאפ ןענעז סָאװ עלַא טעמכ תמחמ ,קיטיונ טשינ רוטַארעט

 שטָאכ זיא ,לַאניגירַא םעד טשינ ביוא ןענעייל ןענָאק רעכיב עכלעזַא ןיא

 טנַאקעג ךיוא ןבָאה סָאד םיראוו ,ךַארּפש רעדנַא ןַא ןיא גנוצעזרעביא יד

 שיאערבעה ףיוא ןעננוצעזרעביא יד ןענעז ןגעווטסעדנופ ןוא ,םיליכשמ יד

 .ןרָאװעג טצַאשענּפָא ןוא טנעיילעג

 זןיא ןצעזרעביא ןופ טסנוק יד סָאװ ,םעד ןיא טייטשאב קוליח רעד

 טגעלפ ןעמ ביוא .ןרָאװעג טצַאשענּפָא קירעהעג טשינ לָאמנייק זדנוא ייב

 ידכ סנטסרעמ ןעוועג סָאד זיא רוטַארעטיל-טלעװ רעד ןופ ןצעזרעביא ָאי

 םעד טימ רָאנ טנכערעג ךיז ןעמ טָאה רַאפרעד ןוא ,סעּפע ןענידרַאפ וצ

 -- הכאלמ ןימ ַא רַאפ טנכעררַאפ ןעוועג זיא טעברַא יד .ליצ ןשיטקַארּפ

 -רעביא וצ ."קרואוו קאה, קורדסיוא רעד טסַאּפעג ָאד טלָאװ שילננע ןיא

 טנעיילעג סָאװּפַאנק טרעוו ןוא טייצ ךס ַא וצ טמענ סָאװ ךַאז אזַא ןצעז

 -עג טלָאװ טסילַאעדיא ןַא רָאנ סָאװ ,ןברק ַא ןעוועג טלָאװ טנױלַאב ןוא

 ןטסילַאעדיא עכלעזַא טָאהעג ןבָאה רעביירש עשיאערבעה יד ןוא ,טכַארב

 עשיאערבעה יד זַא ,ןעז וצ טנוזעג קיטש א ןעמוקענוצ ייז זיא סע .בורל

 ,אידעמָאק ַאגיװיד ַא טימ עדַאיליא ַא טימ ןרָאװעג רעכייר זיא רוטַארעטיל

 .טסוַאֿפ ַא טימ

 -יא עכלעזַא טַאהעג טשינ ?לכ ןבָאה רימ זַא ןגָאז טשינ ןָאק עמ

 -סיוא טנַאקעג טלָאװ ךיא .רוטארעטיל רעשידיי רעזדנוא ןיא ענעבענענרעב

 ךיוא ןבעגענּפָא ןבעל רעייז ןופ לייט ַא ןבָאה סָאװ עכלעזַא ךס ַא ןענעכער
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 שידיי עירעּפמיא יד

 רעייז זיא סנטסקיצניו רעדָא ,סרּפ ?בקל תנמ לע אלש ןעננוצעזרעביא

 -עכייצ עקיזָאד יד ןופ ,רעלעירעטַאמ ַא יו רעקיטסייג ַא רעמ ןעוועג רכש

 ר"ד ;שטיװָאנָאמלַאק ,שאוהי ,יוואקראה ,ןָאסירעמ ר"ד ,סיוא ךיז ןענ

 עכעלטעג סעטנַאד ןופ לייט ַא) בכוכ ,ןַאמרעּפוק ,ץרַאװש .י .י ,דניקְלאָז

 ;סָארג .נ ,ןנָאבנעלענעצַאק ,רעלימ .ל ,דלעפנעזָאר .ה ,ןעסייא ר"ד (עידעמָאק

 -ייל ,יקסמורק ,ןַאמדרעּפ .מ (הכיא ,ירבר-שרדמ) יקסנוד ,דימשדלָאג ,ןירבָאק

 -עג רוטַארעטיל רעזדנוא זיא ?לככ רעבָא ,ןץיכ .ּפ ,רענילק .א ,ןיּפאַל ,שטיווָאב

 יד וליפא םירָאװ ,הּפרח ַא זיא סָאד ןוא ,ןעננוצעזרעביא ענונב םערָא ןבילב

 בָאה ךיא .טנַאיענרעבירַא טרּפ םעד ןיא זדנוא ןבָאה ןרוטַארעטיל ערענעלק

 ןייק טשינ עקַאט ףרַאד עמ זַא טלַאה סָאװ ,לקיטרַא ןַא סנטצעל טנעיילעג

 ,ןכַארּפש ערעדנַא ןיא קרעוו יד ןענעייל ןָאק טגנוי יד תמחמ ,ןעננוצעזרעביא

 עלענינירא זילב ערעזדנוא יו רוטַארעטיל ַאזַא ןיא קיטיונ זיא רַאפרעד

 -סיוא טלָאװ סע םירָאו ,החהנה עשלַאפ ַא סָאד זיא יתעד יפל ,ןעגנופַאש

 ,רילאווניא ןַא ןופ הכרעמ רעד ןיא זיא רוטַארעטיל רעזדנוא זַא ,ןעמוקעג

 -דנַאטש רעטנוזעג ןייק טשינ זיא סָאד ,עטעיד ערעדנוזַאב ַא ןבָאה זומ סָאװ

 .ןפמעקַאב סכלעזַא ןזומ רימ ןוא ,טקנוּפ

 .םינפוא ענעדישרַאפ ףיוא סע ןעמ ןָאק ןפמעקַאב

 רימ .ןעננוצעזרעביא ןקיטומרעד וצ ןדנוא ףיוא לח זיא סנטשרע
 -רעביא ןימ ַא רַאפ רעצעזרעביא םעד ןטכַארטַאב וצ הטונ לָאמטּפָא ןענעז

 ?פיוו ,ןצעזרעביא ןיא טקעטש סע טעברַא לפיוו ןסעגרַאפ רימ .רעביירש

 ןעוו .ךיז טרעדַאפ סע דנַאטשרַאפ לפיוו ,ןבָאה ףרַאד עמ ?יפעג-ךַארּפש
 טָאה סָאיַאב רַאמֶש טצעזעגרעביא טָאה רלַארעשזדצטיפ רעדנעלגנע רעד

 ןדיארד ןעוװ .ןויירק עשירַארעטיל יד ןשיווצ גנורעדנווװַאב ןפורענסורַא רע

 ררסכ ןעמ טָאה ,סרעקיסַאלק עטלַא יד ןופ טצעזעגרעביא ןבָאה ּפוָאֹּב ןוא

 -ַאב ןייק טשינרָאנ ןעוװעג זיא רַארָאנָאה רעייז ןוא ,ייז ןנעוו ןבירשעג

 טצעזעגרעביא טָאה רע ןעו ןענַאטריוב טימ זיא עבלעז סָאד .רענעדייש

 -ור ףיוא ןריּפסקעש ןופ גנוצעזרעביא סנרעבכנייו .טכַאנ ןײא ןוא טגזױט

 .רוטַארעטיל רעשיסור רעד ןיא וליפא ןייטשליימ ט ןעוועג זיא שיס
 ןייז זומ רע .שטנעמ רעקיאייפ רָאג א ןייז זומ רעצעזרעביא רעדעי

 סָאװ ,?אעדיא ַא יװ ,קרעוו ַא רעדָא רעביירש ןסיוועג ַא ןופ טרעטסיײגַאב
 .גנופאש עלענינירַא ןייז יו הנרדמ רערעכעה ַא ףיוא קעװַא טלעטש רע

 -יל דעשילגנע רעד ןיא טניישעג יאדווא ןבָאה שזדירלוָאק ןוא ?יעלרַאק
 -עגּפָא ןבָאה ייז ןעוו רעבָא ,קיטשרעטסיימ ענעגייא ערעייז טימ רוטַארעט

 ןבָאה ןרעליש ןוא ןעטעג טימ רעדנעלגנע יד ןענָאקַאב וצ ךיז ייב טכַאמ

 ,הגרדמ רערעכעה ַא ףיוא ןביוהעגפיוא ךיז ייז
 ןטלָאװ ,סרעצעזרעביא ערעזדנוא ןבעגעג טידערק רעמ ןטלָאװ רימ ןעוו

 ןעוו ןָאסירעמ ,רד .סרעצעזרעביא ערעסעב ךיוא רשפא ןוא רעמ טַאהעג רימ

 -רוטַארעטיל-ןיקטָאּפָארק יד דוסי ןטסעפ ַא ףיוא טלעטשעגקעװַא טָאה רע
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 קַאב ָא 1 .א .א

 -נײרַא טָאה רע .טיבענ םעד טָא ףיוא ןָאטענפיױא ךס ַא טָאה ,טּפַאשלעזעג

 ןוא ,ןינוקַאב רענריטש ,לַאסַאל ,לימ ,סקרַאמ ,ןיװרַאד ,רעסנעּפס טכַארבעג

 רע טָאה רָאנ טשינ .שידיי ןיא טלעפעג זדנוא ייב ןטלָאװ סָאװ ,ערעדנַא

 עטונ טרעטשינעג ןוא טכוזעג טָאה רע רָאנ ,ךס ַא טצעזעגרעביא ןיילַא

 "רעביא רימ טָאה רע סָאװ ,טעברא ווא לַאטיּפַאק סלַאסַאל ,.סרעצעזרעביא

 -ור יד ןוא .שילגנע ןיא ָאטשינ ךָאנ טציא וליפא זיא ןכַאמ וצ ןבעגעג

 .יירפ וצ זיא ,טכַאמעג טָאה שטייד סָאװ ,גנוצעזרעביא עשיס

 הצע לאוש ןָאסירעמ ר"ד ךיז טָאה ןבעל ןייז ןופ רָאי ןטצעל ןיא

 סרעקנעד עקיטייצטנייה ןופ ןעננוצעזרעביא עקיטיינ ןגעוו רימ טימ ןעוועג

 עטשרע סרעסנעּפס די-כתכ ןיא טָאהעג טָאה ןיילַא רע .רענעמטפַאשנסיװ ןוא

 ,ןבעגסיורַא סע לָאז ָאװיי רעד זַא ,דנָאפ ַא טזָאלעג טָאה ןוא ,ןּפיצנגירּפ

 טאה ןָאסירעמ .טשינ ךיא סייו םעֶלַא םעד טימ ןרָאװעג זיא סָאװ רעבָא

 רעבָא ,ערעדנַא יו טקנוּפ ןעייסע ענעגייא ענייז ןכעגסיורַא טנַאקעג יאדווא

 ןענעק רע לָאז טרֶָא םעד ףיוא ידכ סננייא ןייז ןעוועג רתוומ טָאה רע

 -ךנעצ ַא שטָאכ טָאהעג רימ ןטלָאװ יאוולה .קידתושממ רעמ סעּפע ןבעג

 -עכינ ללכ םעד ןעניז ןיא ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עוויטקעיבָא עכלעזַא קיל

 ַא רַאפ עקַאט סָאד זיא סָאװ ןעמעלַא ךָאנ ןוא .עירָאלג ענעגייא רעייז יו

 -ייצרעד רעדָא רעדיל עקיסעמלטימ ?כיב ַא סױרַא טיג עמ ןעוו עירָאלנ

 -ייצדעד יד ןעגנערבוצניירַא ןעוועג טלָאװ רעסעב ךס ַא ,רעסעב ?ןעגנול

 ןייז רַאפ טלָאװ ןַאמכעלב ןעוו .ןרוניפ עסיורג יד ןופ רעדיל ןוא ןעגנול

 סָאװ קיצניוו זדנוא טלָאװ ,עיזעָאּפ ?כיב ַא ןבעגענסיורַא טיוט ןקיטייצירפ

 סילעש ןצעזרעביא וצ ףיוא ןבענענּפָא ךיז רעבָא רע טָאה ,ןעמוקענוצ

 ןרָאװעג רעכייר זיא רוטַארעטיל עשידיי יד ןוא ,דנואבוָא םויהטימָארּפ

 .גנופַאש רענייפ ַא טימ

 .רעפַאשטימ ַא זיא רעצעזרעביא רעדעי זַא ,ןבָאה ןעניז ןיא ריִמָאַל

 -נוק יד .רעטייוצ ַא ןיא ילכ ןייא ןופ ןסיגרעכיא טשינ זיא ןצעזרעביא

 סָאד ,ןקורדסיוא עיינ ןופ ןדימש סָאד ,ךיז ןרעדָאפ סָאװ ןלַאפנייא עקיצ

 ַא ןלַא זיא סָאד -- ?אנינירַא םענופ םָאידיא ןדַאפ םָאידיא ןַא ןכוזסיוא

 !:עװ ראפרעד .עיצַאריּפסניא ןופ הדלות ַא זיא סָאװ ,תוממורתה לקיטש

 יצ יוו ךיא ליפ שידיי ףיוא גנוצעזרעביא עיינ ַא טנַאה רעד וצ טמוק סע

 -נַאד םוצ יו ךיא ליפ רעצעזרעביא םעד ןוא .ונייחהש הכרב יד ןכַאמ

 זיא הנווכ יד ןיוש .טעברַא ענשזאוו ַאזַא טשינ זיא'ס ןעוו וליפא ,ןעק

 -טע עטצעל יד סױרַא ןעמוק סָאו תונורכז עלַא יד .ןענױלַאב וצ יאדכ

 -עג ַא ןבָאה ,טננוי רעייז ןשירפּפָא ןליוו םירבחמ יד תמחמ ,רָאי עכעל

 רימ טלָאװ אחינ רעמ ךס ַא רעכבָא ,רוטארעטיל רעזדנוא ןיא ץַאיּפ ןסיוו

 -ימע ןעוו ןוא ,טײהרַאװ דווט גנוטכיר םתונורכז סעטענ עז ךיא ןעוו ןעוועג

 -עג טשינ טָאה ןַאמרעּפוק ןָאעל סָאװ ,טסואב וצ ןעמונעג ךיז טֿכָאװ רעצ
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 שידיי עירעפמיא יד

 סיורג ַא ןעוועג סע טלָאװ ,שידיי ןיא ןעמערופסיוא שיטסיטרַא גונעג טנָאק

 ,רוטַארעטיל רעזדנוא רַאפ סניוועג

 סע .קידוװעריּפש-ץעזרעביא רעמ ןרעוו ריִמָאל :הרוש עטשרעטנוא יד

 ירעביא ןבענוצסױורַא ףיוא טפַאשלעזעג ַא ןדנירגנ וצ טדַאשענ טשינ טלָאװ

 יױזַא ךיז ןעמ ןיא רוטַארעטיל רעשיאערבעה רעד ןיא ביוא ןוא ;ןעגנוצעז

 ,רעכיב עלענינירא יווװ ייז טרימערּפ ןעמ ןוא ןעגנוצעזרעכיא טימ ?ּפטמ

 .שיריי ןיא טכעלש ױזַא ןייז לָאז עילָאד רעייז סָאװרַאפ טשינ ךיא סייוו

 -רַאפ רימָאל ,רוטַארעטיל רעניימעגלַא רעד ןופ ןלייטסיוא טשינ ךיז רימָאל

 -עזרעביא יד ןָא זיא ,טשינ יצ רענעייל גונעג ןבָאה רימ יצ --- זַא ,ןייטש

 -ַאּפשנייא רימָאל .ללכה ןמ אצוי ַא רימ ןרעוו ,סרעקיסַאלק יד ןופ ןעננוצ

 םעד ןכַאמ וצ םוג ףיוא רעיודסיוא ןוא שינעטנעק טימ ןשטנעמ ןענ

 ,רעלעפ
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 ?עטערּפ עשידיי יד טייג ןיהואוו

 ןענעז ,ןייֵלַא עקירעמַא ןופצ ןופ וליפַא ,עסערּפ רעשידיי רעד ןגעוו

 ךס ַא ןוא ,שידיי ןיא ייס שילגנע ןיא ייס ,רעכיב ןרָאװעג ןבירשעג ןיוש

 ןעגנולקעג ןטלָאװ סָאװ ןלייצרעד ןעמ ןָאק ןטקַאפ עטנַאקיּפ ןוא עווַאקישט

 עשידיי ענעי ןיא ןבענענרעביא ןרעוו סָאו ןסיינ יד יו ענדָאמ רעמ ךָאנ

 יד טדערענמורַא טשינ טָאה עמ יװ טייצ קיטש א ןיוש רעבָא ,ןעגנוטייצ

 יןגרָאמ ןופ ןייגרעטנוא סָאד ןעוועג םרוג ןבָאה סָאװ ןעמעלבָארּפ ערעטסנרע
 טמיוװש ענַארפ יד .ןעננוטייצ עשידיי ערעדנַא רַאֹּפ ַא רעירפ ןוא לטגױושז

 -נעט עשידיי עכעלטע יד ןלעוו יצ ,ןייגנָא יוזַא טעוו סע ביוא ;רדסכ ףױרַא

 ןענָאק עקירעמַא ןופצ ןיא ןבילברַאפ ךָאנ ןענעז סָאװ ןעננוטייצ עכעל

 ידכ ןבָאה גנוטייצ ַא זומ סרענעייל לפיוו ? גנַאל יו ףיוא ןוא ,ןטלאהסיוא

 .גנוטייצ עכעלגעט ַא יו ןריטסיזקע ןענָאק וצ

 טלמוטעג ךיז טָאה לטורושז ןגראמ רעד טכַאמעגֹוצ ךיז טָאה סע תעב

 זַא ןעוועג זיא םלוע ןשיוװצ קורדנייא רעד .עיצאלוקריצ רעד ןופ הדירי ןנעוו

 -ענ רימ ןרעוו טציא .ףוכ םעד ןעוועג םרוג טָאה סרענעייל ןופ ןלַאפּפַא סָאד

 מָאָק םוָאה ךיוא ןוא ,סרענעייל ןענָאילימ טַאהעג טָאה סָאװ ,סרעילָאס זַא ריווו

 רערעדנַא דעד ןופ .טכַאמענוצ ךיז ןבָאה ,סרענעייל ןענַאילימ טימ ,ןָאינַאּפ

 טימ שילגנע ןיא ןעגנוטייצ עכעלנעט סױרַא ןעיינ סע זַא רימ ןסייוו טייז

 טלָאמעג ןָאק ױזַא יו :ךיז טנערפ סע .10,000 זיב 8,000 ןופ שזַאריט ַא

 יד ןופ ןבעל ןפיוא העּפשה רעקיזיר ַאזַא טימ לַאנרושזידנַאל ַאזַא זַא ןייז

 טָאה סרעילָאק סָאװ סעינַאּפמַאק יד טשינ סע טקנעדעג רעוו) רענַאקירעמַא

 ןיא ןעגנובעגנָא עשלאפ יו ןעלביא עטיײדּפשראפ-טייװ ןנעקטנַא טריפעגנָא

 טימ ןוא (? ןלַאדנַאקס עשיטילָאּפ ןליפַא ןוא ןעניצידעמ עכעלדעש ,תועדומ

 ךיז ץַאיּפ רעד טשינ זיא ָאד ?ןכאמוצ ךיז ןזומ לָאז סרענעייל ןענַאילימ

 ןוא ,ןענרעֶלּפָא ָאי ןעמ ןָאק ךאז ןייא ,טינ רעמ .םיטרּפ יד ןיא ןזָאלוצניײרַא

 ןליפַא ןוא ,סרענעייל לָאצ רעד ןָא טדנעװעג טשינ ןיא סע זַא זיא קָאד

 ןָאק עמ ןוא ,תוביס יילרעלכ ןַארַאפ ןענעז סע ,תוערומ לָאצ רעד ןָא טשינ

 -עּפס ענעגייא עריא ךיז טָאה ננומענרעטנוא עדעי ,ל?כב ןרילוקעּפס טשינ

 .ןרָאטקַאפ עשיפיצ



 טידיי עירעּפמיא יד

 עסערּפ רעשידיי רעד ןופ תוכיא ןוא סהכיא

 רעשידיי רעד ןיא סעקשטַאק יד טריקיטירק לָאמ ךס ַא בָאה ךיא

 -ּמִא יד .?לכב עסערּפ רעד ןופ טרעוװ םעד טשינ טרענימרַאפ סָאד .עסערּפ

 -עּפס ,ךַארּפש רעד ןיא טײקנפלָאהַאבמוא יד ,סרעביירש יד ןופ טײקנזָאלעג

 ןוא ,הכמ ַא זיא ץלַא סָאד -- רעטרעוװו עשילגנע ןופ ץונַאב ןיא לעיצ

 -- הגרדמ רעכיוה ַא ףיוא עסערּפ עשידיי רעזדנוא טייטש ןגעווטסעדנופ

 ןָאס גנוטייצ עכעלנעט עקיכַארּפשדמערפ םוש ןייק זַא טנָאזעג טלָאװ ךיא

 ןופ תוכיא רעד ןיא סטרעװרָאּפ ןטימ רעדָא גָאט ןטימ ןכיילגרַאפ טשינ ךיז

 טימ ןיוש ,ננוטייצ עשידיי יד ןיא ךעלנעזרעּפ רימ ןוא ,סרעביירש ענייז

 יד יו טנַאסערעטניא רעמ סרעטנָאלּפ ןוא ,ןטיײקכעלטקניּפמוא ,ןתועט עלַא

 .סמיַאט קרָאי וינ יד ,ונייהד ,שילגנע ןיא גנוטייצ רענַאקירעמַא עטסעב

 סע טָאה ןָאטרעטסעשט רעטמירַאב רעד זַא ןעניימ ןילטייצ ןרהא געמ

 טָאטשנָא ,ןשטיוטפעל טימ תופתושב ןדיא יד רעביא ךוב ַא ןבעגעגסורַא
 רעד ןיא ןעמונעגנָא ױזַא טשינ ןענעז ןעגנוניימ ענייז סָאװ קינעמילּפ ןייז

 ַא טָאה סָאװ טעֶָאּפ ַא ןוא טפיצילבוּפ ַא טרָאפ ןילטייצ ךָאד זיא ,טלעוו

 ןייז טשינ ןבָאה שילגנע ןיא ןטסינמולָאק עטסוװַאב יד סָאװ ןוא ,שזַאטפ

 .דנַאטשרַאפ ןוא ןסיוו

 ןופ סרעדנווו יד רעביא טביירש סָאװ ןַאמסטפַאשנסיוװ רעד ןעוו ןוא

 ַא טקרַאטש'מ יו ױזַא טסנוּפ ןָאק עמ רעבָא, זַא זדנוא טלייצרעד ןורכז

 ךַאז ַא -- ?ןעגנוביא ךרוד ןורכז םעד ןקרַאטש ,ןעגנוכיא ךרוד ?וקסומ

 טשינ ךיוא ךיז ךיא סע ,שלַאפ זיא'ס ,טסייוו טנעדוטס שזדעלַאק רעדעי סָאװ

 לקיטרַא ןַא טלָאװ עיצקַאדער רעטריזינַאגרָאטונ ַא ןיא ,ץרַאה סָאד ּפִא
 ןייכ רעבָא ,טּפַאכרַאפ ןזיירג יד ןעמ טלָאװ ,טנעה עכעלטע ןעגנַאגענכרוד

 ,טשינ סָאד ןזיא קילנמוא

 ןדנוא טינ סָאװ רעביירש םעד ןריטידערקסיד טשינ וליפַא לע ךיא

 עקירעגנַאװש סָאד עכלעוו רעטנוא ןדנעטשמוא יד , ;לקיטנַא ןימ אזא רעביא

 ןיא סע יװ טיול .עלַאטורב ןעוועג ןענעז ןרָאװעג טעדרַאמרעד זיא ?דיימ

 סטימס ןילקעשוד זיא טכירעג ןיא ןרעהרַאפ יד ייב ןרָאװעג טכַארבעגסױרַא

 עכעלטע ןיא ןפרָאװעגנײרַא ןוא רעקיטש ףיוא טקַאהעצ ןרָאװעג רעּפרעק
 ךָאנ טיוט ןעוועג ןיוש זיא יז ןעוו ןרָאװעג ןָאטעג זיא סָאד .ןענַאק-טסימ

 טנרָאװַאב טונ ךיז טָאה רעביירש רעד ."עיצַארעּפָא רעכעלצעזעגמוא רעד

 רעליטש יד זַא טניימעג ךס ַא אמתסמ ןטלָאװ ןיַאז ןטצעל םעד ןָא םיראוו

 יז תעב ןענַאקיטסימ יד ןיא ןרָאװעג ןפרָאװעגנײרַא ןענעז בייל ריא ןופ

 ךיז טזָאל סָאװ טרָאבַא ןֵא ןפורנָא ןעמ ןָאק יצ םעד ץוח .טבעלעג טָאה

 -יירש רעד זַא חוטב ךיא ןינ םעֶלַא םעד טימ ? דרָאפ ַא טיוט ןטימ סיוא

 עטסרעמ יד ןופ רעטעגילעטניא ךס ַא זיא ?קיטרַא ןקיזָאד םעד ןופ רעב

 -סגנוטייצ עשידיי יד סָאװ רָאנ זיא הרצ יד .סרעביירש-סגנוטייצ עשילגנל

 זיא סע ןוא ,רעביא ןבינ ייז סָאװ םעד וצ שיטירק טשינ ןענעז סרעביירש
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 קה ַאב ַא 7 .א .א

 עכלעזַא ףיוא טייצ ןייק טשינ טָאה רָאטקַאדער ןייק .החגשה ןייק ָאטשינ

 זא ןוא ,רעצעז ןופ ןזיירג יד ףיוא גנוטכַא טיג רָאטקערָאק רעד .ןכַאז

 טעוװ ,דירי ַא ןעוועג זיא למיה ןפיוא זַא ?קיטרַא ןַא ןיא ןענעייל טעוװ רע

 .עקשטַאק רעד ףיוא רעביירש םעד ןכַאמ קיּפָאקוצ טשינ ןוא ןזָאלכרוד סע רע

 ַא ןנעו סעיינ ?קיטש ַא ףיוא ּפָאק רעסיורג ַא ןייז ןָאק רַאפרעד

 ךָאנ רָאי ייווצ זיא סָאװ ,דרַאװרַאה ןופ "רָאסעּפָארּפ ןקניל םענעזעוועג,

 -סגנושרָאפ, ַא טציא זיא ןוא ,טְלַא ראי 27 טשרע ןטרָאד ןופ ןײגקעװַא ןייז

 נערפ ַא טשינ רעביירש רעד ךיז טָאה יצ ,ָאירעטנָא ןָאטפניק ןיא "טנעטסיפַא

 ירעווינוא דרַאװרַאה ןופ רָאסעפָארּפ ַא סע ןעמ טרעװ ױזַא יו, ;ןָאטעג

 א רעטעּפש רָאי 2 טימ זיא רע ביוא ןוא ,רָאי 28 רעדָא 24 וצ טעטיז

 רשפא רע זיא ,עדַאנַאק ןיא שזדעלָאק םעניילק ַא ןיא טנעטסיסַא-גנושראפ

 ,ונ, ןגָאז ןעמ ןָאק יאדווא ? ךיוא דרַאװרַאה ןיא סָאד יו רעמ טשינ ןעוועג
 ןיא טשינ רעבָא טייג ָאד ."ןטעטיזרעווינוא ןופ תונקת יד טשינ ךיא סייוו

 -רעד ךיז ןוא ,ןטקַאפ ערַאטנעמעלע ןייטשרַאפ ןוא ןסיוו ןיא רָאנ ,תונקת

 -ייצ עניילק ןיא וליפַא ןעמ טוט סָאד .קיטיינ ביוא ערעדנַא ןופ ןקידנוק

 ךיז טשטילג רעדעפ יד ,תוירחא טלעפ זדנוא ייב רעבָא ,עשילגנע ,ךעלגנוט

 ןעד ךיז טעװ רענעייל רעכלעוו , םירָאװ ,סיוא ךיז טשטילנ לכש רעד ןוא

 ?"קיטַאלג טשינ סעּפע זיא ָאד זַא ןּפַאכ

 ךיז ןטלָאװ ןטסינמולָאק יד ןעוו ןדירפוצ ןעוועג ךיא טלָאװ רעטייוו

 יד וצ ןעמוק ןוא ,ָאמויד אנינע ןבלעזמעד וצ גָאטעג םענ ַא עלַא טשיג

 -שורכ ןגעוו יצ ,ןרַאגנוא טימ דנַאלסור ןגעוו זיא'ס יצ .ןריפסיוא עקיבלעז

 ןלעוו ייז סָאװ ךָאד רימ ןסייוו ,רעכַארַא יד ןוא ןרעסַאנ ןנעו יצ ,ןוועשט

 רעוו ןוא ,שיטילַאנַא רעמ ל?סיב ַא רעוו ,שיטנַאגעלע רעמ ?סיב ַא רעוו ,ןגָאז

 ןוא ,רעבלעז רעד ןיא קוליח רעד רָאנ ,קוליח ַא עקַאט זיא'ס .טנָאזעג םתס

 ןוא ,חסונ רעדנַא ןַא ףיוא ?קיטרַא עבלעז סָאד טנעיילעג יוװ קיטכיר זיא'ס

 טבירק סָאװ "ןסיוא ךיא ןיב סָאד טשינ רעבָא , ?טרעוו ַא ןבָאה עֶלַא טעמכ

 ןעמ טָאה םולָאק םעד זַא ןעקנעד זדנוא טכַאמ סָאװ ןוא ,זדלַאה ןופ ןיוש

 ,לָאמ ןטלפיוו םוצ לטרעוו סעלעדנעמ ןעגנערבסיורַא ןענָאק וצ ידכ ןבירשעג

 "ןסיוא ךיא ןיב סָאד טשינ, םוצ םוק ךיא דלַאביװ זַא הדומ ךיז ןיב ךיא

 רעבָא ,שדוח שאר ַא ןיא לָאמ ןייא טוג זיא לדנח ַא .רעמ טשינ ךיא ןעייל

 ַא ןופ עקרַאמ יד זיא ןוא ןסעגענוצ טרעו ?דנח עבלעז סָאד גָאט עלַא

 ןוא ,ןסיוא ָאי טייז ריא סָאװ סָאד זדנוא טלייצרעד ,רעמַא .קַאזרעדױלּפ

 רעטעּפש ןיירַא טלעטש רעדָא סיוא טזָאל ןסיוא טשינ טייז ריא סָאװ סָאד

 .ןרעמַאלק ןיא
 ?וו ןפורסיוא ךיא ןָאק תונורפח עֶלַא יד ףיוא קידנקוק טשינ רעבָא

 ואל ייַא ,סטלָאפ יַאד ?לֶא הדיוו ,דנַאלגנע , :רעּפוק ךיז טכוד ,טעָאּפ רענעי

 ענייד עֶלַא טימ ! עסערּפ עשידיי :ונייהד סָאד ןריזַארּפַארַאּפ ןוא "?יטס יהד

 עלַאט רימ טסירדרַאפ רַאפרעד ןוא !דיסח ַא רענייד טרָאפ ךיא ןיב ןרעלעפ
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 שידיי עירעפמיא יד

 םרעיוב יד סָאװ ןוא ,לזמ ןייק טַאהעג טשינ טָאה עסערּפ עשידיי יד סָאװ

 טשינ ןבָאה ייז סָאװ ןוא ,ןרעטשעצ יז ןפלָאהעג םיעדוי אלב ןבָאה עריא

 יװ ,רעבעגסיורַא-סגנוטייצ רענַאקירעמַא עסיורג יד ןופ עיזיוו יד טָאהעג

 "גנוטייצ יד רָאנ טשינ ןפַאשעג ןבָאה סָאװ ,טסריוה ,ילירג ,רעצטילוּפ ַא

 ,עיטסַאניד ַא ךיוא רָאנ עירעּפמיא

 ףרַאד ,זיוה ַא ןעיוב ךיז טלעטש רענייא ןעוו זַא בייחמ זיא ?כש רעד

 ,םיוב ַא טצנַאלּפ רע ביוא .ןביילב טעוװ זיוה סָאד זַא ןוחטב םעד ןבָאה רע

 *רעדנוה רשפא ןבעלרעביא םיא טעוװ םיוב רעד זַא ןעניז ןיא ןבָאה רע טעוװ
 רעדָא זיוה סָאד ןפרַאװמוא ןוא םערוטש ַא ןעמוק ןָאק יאדווא ,ןרָאי רעט
 רע ,אברדא ,ןעמוק ןומ סָאד זַא ןטכַארט טשינ טעװ רע רעבָא ,םיוב םעד
 זַא יױזַא םיוב םעד ןעמַאצמורַא רעדָא טנעמַאדנופ םעד ןגייל ןערַאטס ךיז טעוו
 .ןרעוו ןטימרַאפ לָאז ןדָאש רעד

 ןיא סָאװ ,ןאהַאק .בַא יו רעיוב-גנוטייצ ַא טָאהעג ךיוא ןבָאה רימ
 טשינ טָאה רע רעבָא ,טסילַאנרושז רעקיאעפ ךעלנייוועגרעסיוא ןַא ןעוועג
 עשידיי יד זַא ןעוועג טכער ןיא םיא ייב .רעצילוּפ ַא ןופ עיזיוו יד טַאהעג
 רעד ןעמוק לָאז רימ ךָאנ, ןֹוא ,ןריטסיזקע וצ רָאי 20 ַא רָאנ טָאה עסערּפ
 טָאה ,שטנעמ רעליווו רָאג א ,קינרעיװ ץרּפ ,רָאטקַאדער רעטייווצ ַא ."לובמ
 סנטסכעה ןעמ ןָאק קוקסיוא ַאזַא טימ .רָאי 18 א ןיא גנַאגרעטנוא ןעזעג
 ַא ףיוא ןעיוב וצ ידכ רעבָא ,קילייווטייצ גנומענרעטנוא ןַא ןטעברַאפױרַא

 .ךַאז רעד וצ ןעיורטוצ רעמ ןבָאה ןעמ זומ ,דוסי ןטסעק

 ,םייח רעטלַא רעד ןיא ןַאקצַאי ַא ייס רעבעגסיורַא-סגנוטייצ ערעזדנוא

 ןיא סרעמוקכָאנ ערעייז ןוא ,קרָאידינ ןיא ,ָאקײמַאק ןוא ןָאזהרש ַא ייס

 -עכערסיוא עכעלטפעשעג ןייר ערעייז טָאהעג ןבָאה טלעוװ-גנוטייצ רעד

 ךעלקינייא ןוא ןיז ערעייז זַא עיציבמַא ןייק ןעוועג טשינ זיא סע .ןעגנוג

 רשפא ןיא טיעטסע לעיר .גנוטייצ א ןופ הלחנ רעד ייב ןלעטשּפָא ךיז ןלָאז

 זיא רוטַאקָאװדַא ,עירָאטסַאד זַא ךיז טייטשרַאפ ןוא ,הסנרּפ ערעסעב ַא

 טזייװַאב סָאד רעבָא -- ךעלקינייא ןוא רעדניק רַאפ תילכת רעמפ רשפא

 רעייז טימ ןדנוברַאפ שינַאגרָא ןעועג טשינ ןענעז סרעבעגסיורַא יד יוװ

 סָאװ ךַאז עכעלטייהנגעלעג ַא ןעוועג זיא גנוטייצ יד .,ףורַאב םענעגייא

 -ַא2 טימ טריפעגנעמַאזוצ ייז טָאה ןוא טכַאמ עסיוועג א ןבעגעג ייז טָאה

 רעד יה םייו יױזַא ןעגנאגעג טשינ ןענעז ייז .ןטייקכעלנעזרעּפ עטסווו

 ןבָאה סע וװ ,גנוטייצ עשידיי ַא ןבעגעגסיױרַא טָאה סָאװ ,יוועל .י ףרוטמס

 ,ןאמשירפ דוד ,םכילע םולש יוװ ,סרעביירש עשידיי עטפעב יד טעברַאעגטימ

 -ַאב ןיא ןטלַאהעג רעבעגסיורַא-רָאטקַאדער רעד טָאה רעמונ ןדעי ןיא ןוא

 ןיב ,ןכַאמרַאפ ןזומ ךיז טעװ גנוטייצ ןייז זַא טפָאהעג ןוא שידיי ןקידייל

 זומ גנַאגוצ ַאזַא טָאה עמ זַא .ןרָאװעג םיוקמ זיא שטנווו ןייז ןענַאװ

 ,עסערּפ רעזדנוא סָאװ הביס יד ךיוא זיא סָאד ןוא ,גנַאגרעטנוא ןעמוק



 ןרילרַאפ ןביוהעגנָא טָאה ,טרּפ ןקיטסייג ןיא ןקידניזרַאפ וצ טשינ שמָאכ

 .סיפ יד רעטנוא ןופ ןדָאב םעד

 .הכמ רעד ןופ רוקמ רעד

 ,טקנוּפ ןקיטכיוװ רעייז ַא ןעזרַאפ ןבָאה סרעיובטימ ענייז ןוא ןַאהַאק

 זיא רָאנ ,ןינע רעטרילָאזא ןײק ששיו זיא עסערּפ יד זַא ןיא סָאד ןוא

 ,רערעזדנוא טימס ךָאנ טרפב ,רוטלוס רעצנגַאג רעד טימ ןדנובעג ןוא טפיוקעג

 ןיא טעברַאעגטימ ללכ ךרדב ןבָאה דוטַארעטיל רעזדנוא ןופ ןלייז יד תמחמ

 ןיא קידרקיע רעמ .דליב ןופ טקעּפסַא ןייא רָאנ זיא סָאד .עסערּפ רעד

 .ןעיצרעד ייז ןעמ זומ ,סרענעייל ןבָאה וצ ידכ זַא ןייטשרַאפ טשינ רעייז

 ַא ןיא שידיי רַאפ עדנַאגַאּפָארּפ טכַאמ ןעמ ןומ ,ןלוש ןדנירג ןעמ זומ

 טָאה סָאװ ,ןַאהַאק .רוד ןגנוי םעד ןעגנילשרַאפ וצ ל?ולע ןיא סָאו הביבס

 טשינ םינּפַא טָאה טלעװ:-רעטעברַא רעד ןיא העּפשה עסיורג ַאזַא טָאהעג

 טיפ ןוא דוטלוק רעשידיי רעד טימ עסערּפ רעד ןופ תוכייש יד ןעזענ

 ירָאפ ןיא סע ןעוו ,רעננעק ַא ןעוועג רע ןיא רַאפרעד ןוא ,ןלוש עשידיי

 .ייז ןדנירג ןופ ענַארפ יד ןעמוקענ

 טיובעג, ןבָאה ןטסנידרַאֿפ עסיורג ןבָאה סָאװ עכלעזַא ךָאנ ןוא רע

 -סא ןעוועג ייז ןענעז ךות ןיא רעבָא ,"ןענַאטשרַאפ ןבָאה ייז יו רעסעב

 -סניא רעקילייוטייצ א ןעוועג שידיי זיא ייז רַאפ םָאװ םיליכשמ ,ןטנַאלימ

 ןקרטטשרטפ וצ ךיוא רשפא ןוא טכַאמ רעמ סָאװ ןעמוקאב וצ טנעמורט

 רעד ןיא ןנעלעג םיוק ייז זיא רוטלוק עשידיי יד .גנוגעווַאב-רעטעברא יד

 ןופ ױוס רעד טניל ָאד ןוא ,טקידניזעג ייז ןבָאה ןירעד ןוא ,האּפ רעקניל

 ,ּפָארַא-גרַאב ןלערוטלוק רעודנוא

 -עֶלַא ייב טעמכ ךַאז עכעלריטאנ א ןעװעג זיא םזינָאיצַאלָאזיא רעד

 -נא םײד וליפא ןלַאפעגנייא טינרָאג זיא המחלמ -דעטשרע רעד זיב .ןעמ

 עצנַאנ יד זַא ןוא ,רעטייווצ ַא ייב ןָאק ןיא זיא דנַאל ןייא זַא לאוטקעלעט

 ןופ לת ַא טכַאמ ןָאק טרָא ןייא ןיא המוהמ ַא וװ סנייא ןַא זיא טלעוו

 טריזילַאקַָאל ןָאק המחלמ ַא זַא טניימעג ןעמ טָאה ?ָאמַא .לגוק-דרע ןצנַאג

 ןתמו אשמ טימ ןזיולב ןָאט וצ טָאה ץנערוקנַאק עשימָאנָאקע ןַא זַא ,ןרעוו

 ןוא ךעלפיירש עלַא זַא טנַאקַאב טוג וצ רָאנ ןיוש זיא טנייה ,הרוחס ןופ

 ןיא ץעגרע סָאש רענענושמ ַא זַא טרינירטניא ױזַא ןענעז ךעלעדער עלַא

 -נא ןענַאילימ ןוא םייה רעזדנוא ןכַאס בורח ןָאק ?קניוו ןפרָאװרַאפ ַא

 .םלועה תוניּפ עברַאב ערעד

 טשינ ןַאהַאק טָאה סָאד .רוטלוק עלַאבָאלג ַא ןיא רוטלוק עשידיי יד

 רע טָאה סנטסקיצניו רעבָא ,קירוצ רָאי 40--90 טימ ןעזסיורָאֿפ טנַאקעג

 ןוא ,סרענעייל טימ ןָא ךיז רעק עסערּפ עשידיי יד זַא ןייז גישמ טנַאקעג אי

 עמ ביוא זַא ןוא ,ּפָא ןברַאטש ךס ַא םירָאװ ,ןעמוקוצ ןזומ סרענעייל זַא
 -שילגנע סיוא ייז ןסקַאװ ,גואיצרעד רעשידיי ַא ךרוד וצ טשינ ייז טיירג

--- 366 -- 



 שידיי עירעפמיא ירד

 עסיורג ןופ תועדומ ןייק טשינ ןעמ טנירק ,שזַאריט רעד טלַאפ ,סרענעייל

 ,וו.ַא.א ,סעמריפ

 ןופ ןבירשעג טָאלבכ ַא ןעז וצ גונעגנ ןיא קינטיײרלָא-קירדנעמש םייב

 עשידיי יד ןכַאמ ןוא -- ןענילכרַאפ ךיז לָאז רע זַא ,סקניל ףיוא סטכער

 -עטניא רעזדנוא וליפַא ךיוא רעבָא .ךיילנוצ עטָאלב רעד טימ גנוטייצ

 שידיי ַא רַאפ ץרא ךרד קינייוװ רעייז ןבָאה אפונ סרעביירש יד ,ָאי ,ץנעניל

 תוממורתה ןימ א ךיז טעז סמיט קרָאידינ טנַאמרעד עמ זַא ןוא ,טָאלב

 .םינּפ ןפיוא

 .סםײט .י .נ רעד ןופ ?עּפתנ טשינ ךיא רעוו ,קידנגָאז תמא םעד

 ַא טימ ,ןעגנולײטּפָא טימ ,סיינ עלעיַאר ךס ַא טימ גנוטייצ עטוג ַא רעכיז

 -וצ זיא סָאװ ןוא ,טלעוו רעד ןיא סנייא ןזיא סָאװ עירענישַאמ-סגנוטייצ

 -נייא רעצעמיא רעבָא רימ טעוװ יצ .ןענַאילימ יד קנאד ַא ןעמוקעג דנַאטש

 ךס ַא ןעייטש ,סרעביירש יד ,ןטרָאד ןטעברַא סָאװ ןשטנעמ יד זַא ןסעומש

 ,רוּפ רעייז ,סמַאדַא דלַאנָאד רעייז יו ןביירש ױזַא זַא ,ערעזדנוא יו רעכעה

 ןיא סָאװ ,סנערָאל רעייז זַא ?זדנוא ייב טשינ רענייק ןָאק טאקסערּפ רעייז

 שידיי טדערעג טָאה סָאװ דיא ַא רעכיז רעבָא ,רעצנַאמירטוכ ַא ךיז טכוד

 ראג רימ ןבָאה שידיי ןיא סָאװ ןַאמ-סטפַאשנסיוװ ַאזַא זיא ,ןרעטלע יד טימ

 ? ןכלעזַא טשינ

 ךיא .ןענעייל ןופ רָאנ טשינ ,ןשטנעמ יד טנַאקַאב ןענעז רימ ,ןיינ

 דעכַאלפ טפָא ןענעז סָאװו סמײט .י .נ ןופ ויהער סוב ןיא סעיזנעצער ןעייל

 -נעצער טָאה סָאװ ,םיובנייוו ַא ?שמל קנעדעג ךיא .סעיזנעצער עשידיי יו

 ןרעװש םעד טריקיטירק טָאה ןוא ךוב לבוי רעצטײװש טרעבלַא ןיימ טריז

 ךוב ַא ןקורד לָאז ךיא ?טלָאװעג רע טָאה סָאװ ןוא ,ןעייסע יד ןופ ןכות

 סע סָאװ טסוװעג טשינ טָאה ןַאמ רעד ,לבוי סרעצטייווש וצ םיחבש טימ

 ןעמָאנ םעד טרעהעג טשינ טלָאפעי זיב אמתסמ טָאה ,ךוב ןיא ךיז טוט

 .רעצטייווש טרעבלַא

 ? -עכיב ןריזנעצער וצ ןעמ טיג ןשטנעמ ַאזַא סָאװ סע טמוק יוװ ַאט

 ץעגרע טגנע-ברַאפ עמ ,רָאטקַאדער ַא טימ ךיז ןָאק עמ ןַא .טושַּפ ץנַאג

 ַא טרַאשעגוצ ןעמ טגירק ,ןעמַאזוצ (?ײטקַאק) עסוכ ַא טכַאמ עמ ,ןעמַאזוצ
 ןופ רָאטלַאדעד-טּפיוה םעד טנערפעג בָאה ךיא ןַא .זיא-טשינ'ס ןעוו בַאשזד

 -ער םֹוצ ןשטנעמ ַאוַא ןבעגעג טרעוװ ךוב ַאזַא ױזַא יו ויוער קוב סמייט

 -עפוצ א זיולב זיא םיוכנייו ,-ס רעד זַא טרעפטנעעג רע טָאה ,ןריזנעצ

 ךיוא ןָאק קיטַאלג ןביירש .קיטַאלג טביירש רע זַא ןוא ,טנעזנעצער רעקיל

 ,לגניי לוקסיייה ַא

 סיוא ןעמ טביילק גנוטייצ רעשילגנע ןַא ןיא זַא טניימ רעצימיא ביוא

 רע טָאה ,תולעמ יד טסעמ עמ ןוא טגעו עמ זַא ,ןירדהמה ןמ ןירדהמ

 עבלעז יד ,סנגיובנלע עבלעז יד ,טפַאשטנַאקַאב עבלעז יד .תועט ַא הליחמכ

 ןסקַאװ ןעמ ןָאק ,ןטרָאד תונורתי יד בילוצ רָאנ ,םוטעמוא יוװ עיגעטַארטס
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 קַאב ָא 3 .א .א

 ,טנעדנַאּפסערָאק ,רעביירש רעד זַא טסעגרַאפ םלוע רעד .,ןרעסעב ךיז ןוא

 .שטנעמ רעקיסעמלטימ רָאג ַא ןיא ,סמײט קרָאי ןיב רעד ןיא רעטרָאּפער

 ןילַאטס ןעוו ,ננוטייצ ַא ףרַאד סָאד ןוא -- ןסַאפוצ טוג רשפא ךיז ןָאק רע
 ךיז טָאה ,ויוורעטניא ןַא טקיליװַאב ןהטרעוו טנעדנָאּפסערָאק םעד טָאה

 םיתמה היחמ ןצעמיא טלָאװ ןַאמרעננוי רעד יוװ ךיילג ,ןָאטעג לסיב ַא פָאד

 טָאה ןילַאטס :;סָאד יו רעמ טשינ זיא ןעשעג ךעלטנגייא זיא סָאװ .ןעוועג

 זיא ,טסוװעג רע טָאה ,סמײט ,י .ג יד ,??כב טלעוו רעד וצ ןדער טלָאװעג

 טָאה ,טלעוו רעד ןיא רשפא ןוא ,עקירעמַא ןיא גנוטייצ עטסנעעזעגנָא יד

 ַא אמתסמ ןיא הטרעוו .טרעפטנעענ ןוא סענַארפ ןלעטש טזָאלעג ךיז רע

 טירטוצ ַא טָאהעג ןיוש רע טָאה גנוטייצ ןייז בילוצ ןוא שטנעמ רעליווו

 .ןענילַאטס םורַא םירש יד וצ

 וא ןבעגעג ודנוא קירוצ טייצ לקיטש ַא טימ טָאה ירעבסלָאפ ןעוו

 ןריא ןגעו טלייצרעד וליפַא ןוא דנַאלסור ןופ בצמ ןרעביא קילברעביא

 ירעבסלָאפ יו קיטכיר ,זדנוא ייב טרעדורעג לסיב ַא ךיז סע טָאה ,שידיי ןוא

 ןטנעמוקָאד ןריפוצ טכַארבעג ןוא טנָארפ-המחלמ ןפיוא סױרַא ןעוועג טלָאװ

 שזיטסערּפ םעד ןָא ,ןבָאה סָאװ עכעלטע ןעוועג ןענעז זדנוא ייב ,אנוש ןֹופ

 .ירעבסלָאס יו םיסנ ערעסערג ןזיווענ ,סמייט .י .} ןופ

 יעצ ךיז ןוא םוטעמוא ןרָאפוצמורַא סעקשָאש ר"ד ןופ וטפיוא רעד

 -סינימ טימ ייס ,טקישראפ ןעוועג ןענעז סָאװ עכלעזַא טימ ייס ןעמוקפיונ

 -סיד לָאז עמ וליפַא ביוא ןוא ,הנרדמ רטרעכעה ךס א ןופ ןיא ,ןרָאט

 רעצטילוּפ םעד טרעוו שזַאטרָאּפער ןייז זיא ,ןטסטכעצוּפַאב עסיוועג ןריטנַאק

 זדנוא ייב טלצרָאװעגנייא יױזַא זיא סקעלּפמָאק ?פש רעד .םילפכ ?פכ זיײרּפ

 קולח םעד ןעזנייא ןוא ןובשחו ןיד ןייק ןבענּפָא טשינ ךיז ןענָאק רימ זַא

 .העיסנ ַא זיב העיסנ ַא ןופ

 טימ ןטָאנקעגסיוא ךָאד ןענעז ןשטנעמ ערע:דנוא זַא ןיא טקַאפ רעד

 רעכלעוו .טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא תועידי ןבעג ייז ןענָאק סָאװ עכלעזַא

 טימ ןעגנודניברַאפ טאאהעג ,ןרָאפעגמורַא טשינ סע ןיא רעביירש רעשידיי

 סמײט רעד ןופ טנעדנַאּפסערָאק רעד ?טלעוו רערָאג רעד רעביא דניירפ

 ןענרעלסיוא ךיז ףרַאד ,ןטנעדנָאּפסערָאק ערעדנַא וצ ןעמוקנָא טשרע ףרַאד

 -מירַאב רעד ןופ שרופמה םש ןטימ ןצונַאב רדסכ ךיז זומ ןוא ,ךַארּפש יד

 ,גנוטייצ רעקרָאי וינ רעט

 ײלרעלַא טבעלעגכרוד ןוא טכַאמענכרוד טָאה רעביירש רעשידיי רעד

 ףרַאד רעביירש רעשיאיוג רעד .ןפוא "ןכעלריטַאנ, ַא ףיוא ןעגנוריקַאּפ

 ןענרעל ךיז -- ?לענַאיסעּפָארּפ , תועידי ןעמוקַאב ןענרעלסיוא טשרע ךיז
 יד ןסענעגפיוא ןיוש טָאה דיא רעד תעב ,דרָאב סמײט רעד ףיוא ןרעש

 ןשטנעמ טימ ךיז קידנענַאקַאב ןוא טלעוו רעד רעביא קידנרעדנַאװ ,ןייצ

 ןוא םוטעמוא סרעלטימרַאפ יד ןעוועג ןדיא ךָאד ןענעז .תוגרדמ עֶלַא ןופ

 רעשידנעלַאה סעלעיעלדץנַאלג עגעלַאק טנַאזעג טָאה יװ .ןטייצ עַלַא ןיא
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 שידיי עירעּפמיא יד

 ןגעוו רעמ ךס ַא ןסייוו ןדיא ,דיא ַא ךָאד ריא טנעז ףיורעד , רעדורבספיש

 ןקיזָאד םעד ןכַאװשּפָא ןלעװ סע ןלָאז רימ יװ ןוא ,"םייוג יו ןכַאז ךס ַא

 ןימ א םעּפע ךיז ןיא טָאה דיא רעד זַא טלוב וצ תמא רעד ךָאד זיא ,חבש

 סָאװ ןוא -- דרע רעד רעטנוא ןופ ,תועידי טּפַאטרעד סָאװ רערדרענייג

 -ָאידַאר יד טּפַאלק רעסעב ץְלַא ,דיא רעד ,רעשידיי רשפא .ה .ד ,רעשידיא

 עסערּפ עשילגנע-שיריא יד סָאװרַאֿפ ךיוא טרעפקרעד סָאד .רער עוויטקַא

 .תועידי ןיא רעשידיי רעד יבנל קילעטשרעטניה טייוו זיא

 ןסַאּפוצ ןצנַאג ריא טימ .םינּפ ןשיפיצעּפס ַא טָאה גנוטייצ עשידיי יד

 רַאפ ץַאלּפ רעמ פא טינ ןוא "סקימאק, ןָא ןבילבעג טרָאפ יז זיא ךיז

 יד ןופ ןעמוק ןעלקיטרַא יד ןופ ךס ַא ,תמא .סיינ רַאפ יו ןעלקיטרַא

 יַפִא טוג ייז ןענעז ללכב רעבָא ,ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ-קיטנוז עשילגנע

 ,טלָאװעג ןטלָאװ םיטטבעלַאב ןוא םיריוטקַאדער יד ןעו ןוא ,ןבילקעג

 ןעמוקַאב וצ ןריפסיוא טנַאקעג ןעלקיטרַא עכלעזַא וליפַא ךיוא ייז ןטלָאו

 .סָאמ רעסיוועג ַא ןיא סרעביירש עשידיי ןופ

 גנוווש טלעפ סע

 עכעלטע .תונורפח גונעג ןַארַאפ ןענעז סע ,ןיינ ? טוג ץלַא ךָאד זיא

 סע זַא לשמל ,רעירפ ןרָאװעג טרירטסוליא ןוא טנכערעגסיוא ןיוש ןענעז

 "יירש רעשידיי ַא ,ןעגנוטייצ עשיאיוג יד ןיא יװ ,החגשה ןייק ָאטשינ ןיא

 א ךיוא םָאה אפוג גנוטייצ יד ןוא ,ץרַאה סָאד ּפִא טשינ ךיז טסע רעב

 ךיז טכוד סע ."סעבלוב , עשירעביירש טקורדעג ןרעוו רעמָאט הנאד עּפַאנק

 ?ןךעד סע זיא קסע סעמעוו ןוא ,טשינ טרילָארטנָאק רענייק זַא םיוא ייז

 -טקניּפמוא עטסדנימ יד ןייגַאב רעצעמיא לָאז ,וָאבפוא יוװ גנוטייצ ַאזַא ןיא

 ןבײרשנײרַא ןלעוװ סָאװ סרענעייפ קילדנעצ ַא ןעניפעג ךיז ןלעוו ,טייקכעֿפ

 ןריטיצ םייב אקווד ,לָאמַא ךיוא סע ךיז טפערט זדנוא ייב ,רָאטקַאדער םוצ

 עכעלטלעוו ייב ןעוו-ןטלעז רעבָא ,ל"זח רמאמ ַא רעדָא ך"נת ןופ םיקוסּפ

 ןצעמיא ייב ןגערפ רעדָא ןכוזכָאנ ךיז טליופ רעביירש רעשידיי רעד .םינינע

 סנילַאטס טנָאמרעד טָאה רעביירש-סיינ רעד ןעו .קפכס ןיא זיא רע ןעוו

 הנותח רעשילרעטסיוא ריא ןגעו טלייצרעד ןוא ,ַאנַאלטעיװס ,רעטכָאט

 ןעוועג זיא סָאד זַא ןלייצרעד וצ טלעפרַאפ רע טָאה ,ןתח ןגעוו טדערעג ןוא

 .גנוטייצ רעשידיי ַא ןיא רקיע ןַא זיא סָאװ טקַאפ א --- ןוז סעשטיװָאנַאנַאק

 םעד ןופ לָאמטּפָא ךיז ןעמענ ייז ,תולווע עניילק רעבָא ןענעז סָאד

 עטנכייצעגסיוא ןבָאה רימ .וויטַאיציניא ,גנוווש ןדנוא ייב טלעּפ סע סאו

 -ם;נוטייצ ןטוג ןייא ןופ רָאנ סייוו ךיא רעבָא ,ןטַארעטיל ,ןטסילַאנרושז

 ַא -- לשמל ,שיק ןָאנע ןשיאעּפָאריײא םעד ןופ עיצידַארט רעד ןיא ןַאמ

 ,לקשמ ןסיורג ַא ףיוא ןצונוצסיוא סָאװ דלַאב טקעמשרעד סָאװ שטנעמ

 ןוא ןעמענ ֹוצ וװ סייװ רע רָאנ ,ןצעזרעביא רע ןָאק רָאנ טשינ סָאװ
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 קַאב ָא 3 .א .א

 טרירטנעצנַאק רע רעבָא ,טַארעטיל 8 ןייז טנַאקעג טלָאװ רע .ןעז וצ ןעמעוו
 .ןבַאגפיוא-סגנוטייצ ענייז ףיוא ךיז

 יד ןַאמשיפ בקעי ןוא ןַאהַאק .בַא ןיולב ןענעז םיריױטקַאדער ןופ
 יריצ טכוזעג ןיולב רעבָא טָאה ןַאהַאק .וויטאיציניא טאהעג ןבָאה סָאװ
 םיא טעװ "סטרעוורָאפ , דעד זַא ,ןטלַאהעג טשינ וליפַא טאה ןוא ,עיצַאלוק
 -יַצ עשילגנע עסיורג יד ףיוא טריטנעירָא ךיז טָאה ןַאמשיפ .ןבעלרעביא
 .ןעגנוט

 ץיצַאלוקריצ זיא יאדווא .םיטַאבעלַאב יד וצ זיא הנעט טּפױה ןיימ
 ץנעטסיזקע ןופ דוסי רעד ןענעז תועדומ יד ןוא ,גנוטייצ רעד ןופ ןבעל פָאר
 זיא סע ,רקיע רעד העש-היח יד זיא םיטַאבעלַאב יד ייב רעבָא ,גנוטייצ ַא ייב
 טעוװ ,ןייגרעטנוא גנוטייצ יד טעוװ .ןַאלּפ רעקירָאיננַאל ןייק ָאטשינ ייז ייב
 סָאװ טימ ןרק ַא ןעד זיא רחוס ַא ייב .שרעדנַא סעּפע וצ ןעמענ ךיז ןעמ
 ? טלדנַאה רע

 ףרַאד רענייא יז רָאנ טשינ סדטנעייל ןבָאה ףרַאד גנוטייצ עשידיי יד
 ןעז ףרַאד עמ זַא בייחמ לכש רעד ןיא .ןבעל וצ ידכ עקַאט רָאנ ,ןבעל
 ןבָאה סָאװ סרענעייל ןרעקמוא ,סרענעייפ עיינ ןפַאש ,סרענעייל ןעיצרעד
 ידדטֶא ךיז ןבָאה יצ רעבָא .ןעגנוטייצ עשידיי ףיוא ןחמוא ןַא ןפרָאװעג
 עשילגנע יו ייז ןבָאה יצ ? רוד ןגנוי ןטימ טריסערעטניארַאפ ןעוו םיפיקת
 ןקילײטַאב ךיז ןענָאק ןלָאז רעדניק יד ווו ןסרוקנָאק םרישזנַארַא ןעגנוטייצ
 גנוטייצ יד ןטיײדּפשרַאפ טריבורּפ ייז ןבָאה יצ ? סעימערּפ ןעניוועג ןוא
 ןקידנסיורד םעד ףיוא ןקריוו טריבורּפ ייז ןבָאה יצ ,רעמכָאנ ? ןלוש יד ןיא
 ארומ םָאה ךיא ? גנוטייצ רעשידיי ַא ןיא ןָאט קוק ַא לָאז רע זַא ןשטנעמ
 טעמכ ןוא גנוטייצ רעשידיי רעד רַאפ סערעטניא ןּפַאנק ַא ןבָאה ןײלַא יז זַא
 רעייז םירָאװ ןעיצנָא גנַאל טעװ גנוטייצ עשידיי יד זַא טשינ ןוחטב ןייק
 .טשינ ייז ןעעז סָאד יו רעטייוו ןוא ,הסנכה ףיוא זיולב טריזַאב זיא ןוחטב
 ,ןזיירק עסיוועג ןיא גנובעלפיוא רעשידיי ַא רַאפ םיאנח יד ןּפַאט ן3 טָטטשנָא
 יז ןענָאק סנטסכעה ןוא -- שואי םענעגייא רעייז ןופ טריפעג ייז ןרעוו
 ,הצע סמַאיַאכ רַאמָא ןעמעננָא

 ןָאטסָאב ןיא ןביג ,עטקעס עזעיגילער ַא ,סטסיטנעיײס ןַאיטסירט יד
 ןופ רעדילנטימ-טשינ ןופ סנטסרעמ טעיילעג טרעוו סָאװ גנוטייצ ַא סיורַא
 ,ןריט יד ןיא ןּפַאלק וצ ןשטנעמ עלעיצעּפס סױרַא טקיש עמ .עטקעס רעד
 טוָאל עמ ,גנוטייצ רעד ןופ ןרעטסומ וצ-טלעטש עמ .גנוטייצ יד ןזייוו
 ןכַאמ וצ ידכ ץְלַא --- סעסיפָא ,ןענַארָאטסער ןיא ,ךעלטסעק ןיא ןעגנוטייצ
 גנוטייצ יד ןוא ,וויטָאמ ןזעינילעד ַא ןטָאה סָאװ גנוטייצ א רַאפ עדנַאנַאּפָארּפ
 עטסעב יד ןופ רענייא רַאפ טכַאדטַאב טרעוו ןוא טײרּפשרַאפ עקַאט טרעוו
 ,.דנַאל ןיא

 ךיא ? סרענעייל עיינ ןגירק וצ ידכ ןעננוטייצ עשידיי יד ןעוט סָאװ
 ?םרענעייל עיינ יד ךיז ןעניפעג ווו :ןנערפ רימ ייב טעװ עמ זַא ליווו סייוו
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 שידיי עירעפמיא ירד

 ןבָאה סָאװ ןטנעדוטס שזדעלַאק וליפַא ,רוד ןגנוי םייב ;זיא רעפטנע ןיימ

 .ןדיא ןטריזינַאקירעמַא םייב ןוא ,לוש רעשידיי ןייק ןיא טנרעלעג טשינ

 טנָאקעג ךיז טָאה לַאשרַאמ סיאול ביוא .תענושמ ןייק טשינ זיא'ס ,ןיינ

 עבלעז סָאד ןוא גנוטייצ עשידיי ַא ןענעייל וצ ידכ שידיי ןענרעלסיוא

 ןמלז יו ,טַאיערוַאל זיײרּפ-לעבָאנ ַא ןָא טייטש סע ביוא ןוא ,ןָאסיאול גיוודול

 ןיינוצמורַא ןעהַאק סירָאמ ןוא ,גנוטייצ עשידיי ַא ןענעייל וצ ,ןַאמסקַאװ

 ךָאנ ןענעז -- ענעשעק ןיא גנוטייצ רעשידיי ַא טימ שזדעלַאק יטיס ןיא

 "ענ טלָאװ עמ ןעמעװו וצ ייז יו ערעדנַא טנזיוט רֶאַּפ ַא ןַארַאפ אמתסמ

 .עדנַאגַאּפָארּפ ןבָאה ןעמ ףרַאד ןָאט וצ סָאד ידכ ןוא .ןעמוקוצ טנָאק

 ןייז ןלָאז גָאט רעד ןוא סטרעװרָאּפ רעד רעדייא זַא ךיז טכוד רימ

 רעסעב ןעוועג טלָאװ ,ןיײרַא טיוט ןיא ןרעדנַא םעד ףיוא רענייא טלדורדעגנָא

 ךרוד עסערּפ רעשידיי רעד ןופ שזיטסערּפ ןרַאפ ןטעברַא וצ תופתושב

 -ררעמַא וװ ,ןעננוטייצ-נָאט עשילננע עסיורג יד ןיא סעמַאלקער עטלָאצַאב

 ןיא ןענעייל וצ סָאװ ָאד זיא סע זַא טסווורעד ךיז ןטלָאװ ןדיא עטריזינַאק

 -ננעלעג גונעג ָאד ןענעז סע .ןַארַאפ עקַאט זיא ןענעייל וצ סָאװ ןוא .שידיי

 טייצ רעד ןיא פשמל ,טבורפ טכַארבעג ןטלָאוװ סעמאלקער עכלעזַא ןעוו ןטייה

 דקַאלסור ןיא סעקדנָארַאּפ יד תעב ,ןשינעעשעג עשידיא עשירָאטסיה ןופ

 -סננוטייצ םעד תעב ןעוועג זיא טייהנגעלעג ַא ךָאנ .שידיי ןוא ןדיא עגונב

 -שידיי רעד ןוא ,סיינ ?סיבַא ךָאנ ענדעשז ןעוועג ןענעז עלַא ןעוו ,קיירטס

 ןיא העדומ ַא .ןאברעטנוא ןיא קידנרַאּפ האנק ןפורעגסיורַא טָאה רענעייל

 רעכיז טלָאמעי טלָאװ ָאידַאר רעד ךרוד ןוא סעסָאב יד ןיא ,ןַאברעטנוא

 ייס ,אפוג ךיז רַאֿפ .ה .ד ,עסערּפ רעשידיי רעד רַאפ ייס ןָאטעגפיוא סעּפע

 טרעוו ,טשינרָאג טוט עמ רעבָא ביוא .ללכ2ב רוטלוק רעשידיי רעד רַאפ

 ,טייטש קוסּפ ןיא יוװ ,טשינרָאג

 ןעבָאב רעד הלודנ ַא

 ןטריזינַאקירעמַא םעד ןגירק וצ ןעגנוטייצ עשידיי יד ןעוט סָאװ

 ,טֶא .ןעגנוטייצ עשילגנע רענַאקירעמַא יד ךָאנ ןעװעּפלַאמ ייז ? רענעייל

 רעשידיי רעסיורג רעקרָאידוינ ַא ןיא ןעז וצ ןרָאװעג םמותשנ ךיא ןיב ,?שמל

 סרעשזדָאד, סיורגישּפיה ,?לּפעק סָאד ,טייז רעטשרע רעד ףיוא ,גנוטייצ

 ןעוועג זיא ץַאלּפ רעמ זַא ןעוועג זיא קורדנייא ןיימ ."םיעג ןטשרע ןעניװעג

 ןבָאה רעטעברַא 86 זַא סיינ יד יו הרושב רעקידלַאװעג רעד טָא ןבעגענּפָא

 טָאה סע סָאװ ,עניימ ךעלעמַאמ ,ןוא .גָאט ןבלעזמעד ,ןבעל רעייז ןריולרַאפ

 ןבירשַאב סָאד זיא יםיעג, יד יװ ןוא ,סיינ ?קיטש רעד ןיא ןָאטעג סָאד ךיז

 ןטימ רעשטעס רעד יו ,היקודקדו היטרּפ לכב ,ךעלרעטילפ עֶלַא טימ ןרָאװעג

 רעטַאב רעד זַא ןוא ,טעווערטסיימעג ןבָאה ּפָאטס טרָאש רעד ןוא רעשטיפ

 יד ןוא ,טנַאזעג טָאה רעײּפמָא רעד סָאװ ןוא ,ןָאר סוָאה ַא טכַאמעג טָאה

 שידיי ַא ?ָאמ ןייא ןיוש ןעוועג זיא'ס ?לכח .סיעב טסרױפ ןטימ השעמ
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 האב ָאר .א .א

 האיצמ רעד ןופ ןוא --- םעד ןופ ןלָאװקעגנָא רעכיז טלָאװ עלעדנעכ סָאװ
 ךָאד ןיא ליּפש ןטשרע םעד ןענוװעג ןבָאה סרעשזדָאד ןילקורב יד סָאװ
 ןעמ טָאה קירוצ רָאי קיצרעפ ַא טימ !טבעלרעד ןטייצ ענייש .טדערעגּפָא
 ןעז ןייג טסילַאיצַאס ַא געמ יצ טריטוקסיד טסנרע גנוטייצ רעבלעז רעד ןיא
 טגיילעצ ליּפש ןימ ַאזַא ןופ גנורעדליש ַא טרעוו טציא ןוא ,?יּפש-לָאבזײב ַא
 -עגטלעוו ַא ןגעו טלדנַאהעג ךיז טלָאװ סע יו קיטכיר ךעלרעלעט ףיוא
 ןרעוו ןבעגעגּפָא ןלָאז תורוש עכעלטע זַא ןייטשרַאפ ךָאנ ןָאק ךיא .שינעעש
 רעזדנוא ןַא ןמיס ַא ןיוש ןיא סָאד --- דומע רעצנַאג ַא רעבָא ,םעד ףיוא
 רעד רעטניה טייוו רָאנ ,קירעביוב ןיא טינ רעכיז --- טכירקרַאפ עסערּפ
 .שידיי ןופ ערעפס

 -עטניא רָאנ ןוא סיינ ךס ַא ןנירק טנָאקעג טלָאװ גנוטייצ עשידיי יד
 טימ טכַאקעגסיױא ןעװעג ענייז סָאװ ןשטנעמ ןופ ןעלקיטרַא עטנַאסער
 טלעוו יד ןעוו ייברעד ןעוועג ןענייז סָאװ סרעביירש ,ןרֹוגיפ עשירָאטפיה
 ןָא ןריפ סָאװ יד ןייא טשינ טושּפ טלַאפ סע רעבָא ,טלסיירטעג ךיז טָאה
 טצונעגסיוא ןענָאק ןשטנעמ עקיטייז עכלעזַא זַא עסערּפ רעשידיי רעד טימ
 טרירָאנגיא ןטלעז טשינ ןוא ,ייז ןופ טשינרָאג ןעמ סייוו לָאמטּפָא .ןרעוו
 זיא ןברק ןימ ַאזַא .קיטילָאּפ בילוצ רעדָא ,םימעט עכעלנעזרעּפ בילוצ ןעמ
 ,גרעבנייטש .נ .י ר"ד רענעברָאטשרַאפ רעד ןעוועג

 לַאפ רעקיצנייא רעד טשינ

 :עיצַארטסוליא ןַא רַאפ ןעניד ָאד טעוװ דָאזיּפע רעניילק ַא

 טנעדוטס רענעזעוועג ַא ןעמוקעגפיורַא רימ וצ ןיא קירוצ ןרָאי טימ
 טסריוה יד ייב טסילַאנרושז א ןרָאװעג ?ייורעד ןיא סָאװ רעניימ
 ךיא סָאװ ,סטסעט ןגעװ ןטקַאפ עכעלטע ןטעבעג ןוא ןעגנוטייצ

 ףילקדַאר יד ייס ,ןטנעדוטס דרַאװרַאה יד ייס ןבעגעג טלָאמעי בָאה
 יד ןבענעגרעביא םיא ךיא בָאה טוניס ןצפופ-ןעצ ַא ןיא ,סעקטנעדוטס

 טגָאזעגוצ טָאה רע .ןופרעד ןעיצ ןָאק טמ סָאװ תונקסמ רָאּפ ַא ןוא ןרעפיצ

 ןַאמרעגנוי רעד .קודד םוצ טייג סע רעדייא ןָא טביירש רע סָאװ דימ ןזייוו וצ
 ןרעדנַא ןפיוא טזוכעג בָאה ךיא ןוא ,טרָאװ ןטלַאהעג טשינ רעבָא טָאה

 רעטשרע רעד ףיוא ןזיוועג רימ טָאה רעצעמיא ווו קרָאידוינ ןייק ןרָאפ גָאט
 -יַאַפ רימ ןיא סָאװ ?ּפעק קידמולָאק-?לּפָאט ַא סמיט קרָאי-וװינ ןופ טייז

 -רָאּפער רעד זַא ןענופעגסיוא ךיא בָאה קידנעמוק םייהַא .ּפָאק ןיא ןעגנַאג
 פבש ןשרענעמ ןגעו ליומ ןיא תויגוס עצנַאג טנײלעגניירַא רימ טאה רעט
 טָאה ןייֵלַא רע סָאװ --- הנותח ןגעוו .סעקרעפעלש ןגעוװ ,לכש-ןעיורפ ןוא

 רע טָאה ןרעפטנערַאפ ךיז ןעמוקענ ןיא רע ןעוו .טלטשּפענסיױוא טַאהעג
 יד ןיא טלעוו רערָאג רעד ןיא ןעננוטייצ טנזיוט סקעז ןיא זַא טלייצרעד
 ,סלָאירָאטידע קיצעביז-קיצכעז ַא ןעוועג ןענעז סע .טקורדעג ןעוועג סיינ
 ןופ ווירב ןזיוועג רימ טָאה רע ןוא ;דנַאלריא ,ןַאּפַאי ,עידניא ןיא ןליפַא
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 שידיי עירעפמיא יר

 ךעלריטַאנ .וטפיוא ןייז ףיוא םיא קידנרילוטַארג ,ןענייבסירב ןוא ןזיסריוה

 "טנעדיטס יד ןזַא פיינ יד טקורדעגרעביא ךיוא ןעננוטייצ עשידיי יד ;בָאה

 טטינ סָאד בָאה ךיא םגנה ,!טנעדוטס יד יו רעטנענילעטניא ןענעז סעק

 יו קיטכיר טכירַאב רעד ןזיא ןעמוקענסיוא ןוא ,טקַאפ ַא יװ טגָאזעג

 ַא רענייא ,רענעייל ןשידיי ןרַאפ תושדח םינּפ ַא סעּפע ןעוועג טכָאװ ךיא

 ןטסעמ וצ סטסעט עכלעזַא ןפַאשעג טָאה סָאװ ,קַאבוָאר ןָארייא םאהארבייא

 וו .ַא .א ,ץנעגילעטניא

 ןבעגעגרעכיא ךיא טלָאװ ,רימ וצ טדנעוװעג ךיז ןעמ טלָאװ ,יאדווא

 -ןינ ןקידנַאטנוז ןופ רָאטקַאדער-רושטיפ רעד) ךיז טלדנַאה סע סָאװ ןיא

 ןסידנוקרעד וצ ךיז ידכ שזדירבמיעק ןיא ןעמוקעג טלָאמעי זיא סמיט קרָאי

 -טשינ'ס רעכלעוו סיינ יד ביג ךיא ןעוו זַא רעכיז ןיב ךיא רעבָא (םיטרּפ יד

 סָאד ןעמ טלָאװ ,רעירפ קרָאי-הינ ןיא גנוטייצ עכעלגעט רעשידיי ןזיא

 ןעגנוטייצ עשידיי יד ייב זיא םיוגה ובחכ המ רעד םירָאװ ,טרירָאנגיא

 ןגרָאמירפ םענייש ןייא ביוא ןַא ןטעוװ ךיז טלָאװ ךיא ,רובעי אלו קוח ַא

 ,םינמיס עלַא טזייו ןוא עיצקַאדער רעשידיי ַא ןיא חישמ ּפָארַא ךיז טזָאל

 ןפיוא טראוועג סרעביירש יד ןטלָאװ ,קפס םוש ןייק ןייז טשינ לָאז סע ידכ

 ןעמוקסיורא געמ עמ יצ ןעז וצ ןויבירט'דלָארעה יצ סמיט ןקידנגרַאמ
 .םיינ רעד טימ
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 ? ןרעוו טכירענפיוא רעטַאעט רעשידיי רעד ןָאק יצ

 ןָאק רעטַאעט רעשידיײ רעד יצ קידקפס רעײז זיא סע,

 .ײרָאי 10 ַא ךָאנ עקירעמַא ןיא ןריטסיוקע

 רעטַאעט (רעשידײ) רעד זיא ןפוא ןטסעב ןיא ןיוש;

 ."טגרדמ רעטיטימירפ ַא ףיוט ןבילבעג

 רָאי 00 עגרַאק טימ ?ןרָאװעג ןבירשעג עטשרעביוא סָאד זיא ןעוו

 רערעל רעגנוי ַא טלָאמעד ,רעניוו ָאעל ןעוװעג זיא דבחמ רעד ןוא ,קירק

 ַא רעטעּפש ןוא טעטיסרעוװינוא דרַאװרַאה ןיא ןכַארּפש עשיװַאלס ןופ

 רעד ןעװעג זיא רעניוו .טסיווגניק ןוא רעשרָאפ-רוטַארעטיל רעטמיראב

 ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןגעוו ךוב ַא ןבעגעגסיױרַא טָאה סָאװ ,רעטשרע

 יסיוא עשידיי גנולמַאז ןייז .טרעוו ןשירָאטסיה ַא זיולב טנייה טָאה סָאװ

 עשידיי טנזיוט 10 ַא ןופ עיצקעלָאק ַא ןופ דוסי רעד ןעוועג זיא סעכַאג

 רעניו יו םעד ךָאנ טיובעגפיוא טָאה רבחמ רעקיטציא רעד סָאװ רעכיב

 .רצוא ןקילָאמַא ןייז ףיוא טקוקענמוא טשינ ךיז גנַאל-ןרָאי טָאה

 ןעמונעגנ טשרע טָאה רוטַארעטיל עשידיי יד תעב ןבירשעג טָאה רעניוו

 "רעד ןיוש טָאה רוטַארעטיל יד זַא טניימעג טָאה רע רעבָא .הוצמ-רב ןרעוו

 רעד רַאפ ןדלעפנעזָאר סירָאמ טכַארבעגסױרַא טָאה רע ןעוו הנקז יד טכיירג

 םיױרַא זיא סָאװ ןרעניוו ןוא ןדלעפנעזָאר ןשיווצ ןינעדנָאּפסערָאק יד .טלעוו

 ךיז טָאה רעניװ זַא זדנוא טזייוו ןיקצַאש ר"ד קנַאד ַא ןרָאיאראפ טשרע

 ימוא יד םימ ןעמַאזוצ סָאד ןוא ,ריטפמ ַא טפיוקעגנייא ןדלעפנעזָאר טימ

 רוטַארעטיל רעשידיי רעד רעביא ךוב סרעניוו ףיוא סעיזנעצער עקיצנינ

 רעד רַאפ סערעטניא םעד ןרעוונָא ןייז וצ ןעוועג םרוג זייוליײט זיולב ןבָאה

 .טנעֶָאנ ױזַא ןעוועג לָאמַא םיא זיא סָאװ רוטַארעטיכ

 "רעד ַא סרעניוװ זַא ןרעוו רָאלק לָאז סע ידכ ,המדקה םוקטב ןאכ דע

 ןטסעב ןרַאפ ןטלָאגעג ךָאד רע טָאה .ןעמעוו-יבא ןופ טינ זיא גנורעלק

 עשידיי יד טָאה לָאמטצנעד ןוא ,ותעשב רוטלוק רעשידיי רעד ןופ רענעק
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 טשידיי עירעפמיא יר

 ןיצּפיל ינעפ ןוא רעלדַא הרש ,רעלדַא בקעי יוװ ןרָאיטקַא טָאהעג ןיוש עניב

 ,רעטַאעט ןשידיי םעד ןרימרָאפער ןעמונעג ןיוש טָאה ןידרָאג בקעי ןוא

 ןקנַאלב ןוא ןשטיװָאקשַאמ טימ עכָאּפע ענעדלָאנ יד ןעמוקעג זיא דלַאב

 לָאּפ ןליפא ןוא ןשילַאק ַאטרעב ןוא ןיקסוװעשָאמַאט ןוא ןרעלסעק ןוא
 -טסנוק רעד ,דניירפנזייוו ַא ןעוועג טייצ רענעי ןיא ךָאנ ןזיא סָאװ ,ןינומ

 יד .ןימע-ןב ןוא ןוװָאטַארַאב ,ןגרובנידלָאג ,ןצראווש סירָאמ טימ רעטַאעט

 "עג טלעטשעג ןענעו ןייבשריה ץרּפ ,יקסניּפ רוד ,שַא םולש א ןופ סעסעיּפ

 ,ןרעניוו טיול ,ןעוו טייצ רעד ךָאנ ןיוש סעניב עשיאעּפָארייא יד ףיוא ןרָאװ

 ,טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ ךַאז ַא ןייז טפראדאב רעטַאעט רעשידיי רעד טָאה

 ןשייריי ןופ טיוט םענעעזעגנסיורָאפ םעד ךָאנ טרעדנוהרָאי ?טרעפ ַא ןיוש ןוא

 ַא ןרָאװענ קובד רעד זיא תוקיפס רעצרַאוװש רעד ךָאנ רָאי 89 ַא ןוא רעטַאעט

 -רַאפ 12 ַא ןיא ןרָאװעגנ טליּפשעג ןיא ןוא טלעוװ רעד רעביא עיצַאסנעס

 טבעלרעד ךָאנ טָאה רעניוו .שיאערבעה ןוא שידיי ץוח ,ןכַארּפש ענעדייש

 ,החלצה סרעגניז ,י ,י ןוא סקיווייל ןופ וליפא ןוא ןעמעלַא םעד ןופ ןרעה וצ

 רעד ןיא רעטַאעט רעשידיי רעד ןגעלעג טינ טלָאמעד םיא ןיא סע רעבָא

 .האּפ רעקניל

 ָאניק רעד רעדייא רעטעַאט ןשידיי םעד טּפשמרַאפ טָאהעג טָאה רעניוו

 'ּפִא יא עיצַארנימיא יד רעדייא ,רעטַאעט םוצ געװו םעד טלעטשרַאפ טָאה

 -רָאפ טנָאקעג טשינ םולח ןטסדליוו ןיא ךיז טָאה רעניוו .ןרָאװעג טלעטשענ

 זַא ןוא ;ּפַאלק ןייא טעמכ טימ ןעמוקמוא ןלעװ ןדיי ןָאילימ 6 זַא ןלעטש

 -עג טשינ רע טָאה רעטַאעט םוצ תיחשמה-ןטש ַא ןרעוו טעוו עיזיוועלעט

 רעד וצ טלעפעג סעּפע ךָאנ טָאה רעמָאט ןוא ,ליפעגרָאפ ןייק ןבָאה טנָאק

 ענעדיישרַאפ יד ןיוש ןבָאה רעטַאעט ןשידיי ןגעקטנַא ?רוג ןופ גנורעוושרַאפ
 ןוא סערָאילָאטס ןָא ןעגנעה ייז סָאװ טימרעד קסע םעד טקידנערַאפ סעינוי

 ָאד ןיא רעמָאט .טשינ יצ ייז ףרַאד עמ יצ ןטנַאקיזומ ןוא סרעקירטקעלע

 ןלָאצ ןעמ זומ ,לָארטנַאק-ננַאהרָאפ ַא רַאפ ןטונימ עכעלטע ףיוא טעכרַא

 .גנַאהרָאפ םעד ןזָאלרעטנורַא רעדָא ןבייהפיוא ףיוא תוריכש ענייפ ןצעמיא

 -וצרעטנוא נונעג ןעוועג טלָאװ תועינמ עטנכערבעגסיוא יד ןופ עדעי

 -ללב יד ןופ ךיוא עקַאט ןוא ,רעטַאעט-טועימ ַא ןופ םויק םעד ןבָאד;
 ןיא יו טקנוּפ .ןכאמוצ טזומעג ךיז ןבָאה ייז ןופ ךס ַא סָאו ,סרעטַאעט

 ךָאנרעד ןוא ,סונייד טימ ןמזּפ ַא ןלעטשפיונוצ טנָאקעג ןעמ טלָאװ הדנה רעד

 ןעמוקענפיוא זיא סע ןעוו ,המכו המכ תחא לא :לכה-ךס םעד ןריפרעטנוא

 ייב ןעק רענייא רעדעי ווו ,רוטלוק-עיזיװעלעט ַא ןוא (?)טסנוקדָאניק ַא

 ןטנַאסערעטניא ןענָאילימ ןעוו ןוא ,רעטַאעט ןליּפש ןעז בוטש ןיא ךיז
 ןטנַארגימיא ךס ןייק ןעו ןוא ןרָאװעג טגרהרעד ןֹוא טקיטשרעד ןענעז

 עשידיי ןייק טשינ ןעמ טיג רוד ןננוי םעד ןוא ,ןעמוקעגוצ טשינ ןענעז

 100 ףיוא ןרעוו םיוקמ טפרַאדַאב תואיבנ סרעניוו ךָאד טלָאװ --- גנויצרעד

--- 818 --- 



 הַאב ָאר .א .א

 -קסּפ ןייז ךָאנ רָאי 60 טעמכ ,ןתמא רעד ןיא רימ ןעעז סָאװ רעבָא ,טנעצָארּפ

 וװ ןליוּפ ןיא רָאנ טשינ רעטַאעט שידיי ַא ןַארַאפ ךָאד זיא סע ? ןיד

 ןעניפעג ,ייז ןנעוו טסווועג טָאה רעניוו סָאװ ,ןדיי ןָאילימ יירד יד טָאטשנָא

 ןתעב וליפא טָאה ןוא טרָאד טילב רעטַאעט סָאד ןוא ,טנזיוט 80 רָאנ ךיז

 דענג עינלעב ןיא ןוא גנורעדנוװַאב ןפורעגסיורַא ךיירקנַארפ ןיא ןרילָארטסַאג

 ןניוצעגוצ ךיוא ןָאדנָאל ןיא ןוא טסעג רַאֿפ החּפשמ עכעלנינעק יד טָאה

 טסַאּפעגוצ רעמ ןעוועג סעסעיּפ יד ןטלָאװ יאוולה .סרעכוזַאב ענעביוהעג

 טלָאװ ,עיגָאלָאעדיא רעסיוועג ַא ןיא ךיז טסַאּפעגנירַא טשינ ןוא םלוע םוצ

 ינוװועג ךס ַא ןעװעג ןליוּפ ןיא עּפורט רעשידיי רעד ןופ גנוכיירגרעד יד

 טָאה סָאװ עּפורט עשידיי ַא ןַארַאפ טציא ךיוא זיא עינעמור ןיא ,רענעשט

 טציא ןיא ,סָאי ןיא ץוח) דנַאֿפ םענעי ןיא ןעמָאנ ַא טכַאמענ ךיז ןיוש

 .(טשערַאקוב ןיא רעטַאעט רעשידיי ַא ןעמוקעגוצ

 -עג טייצ וצ טייצ ןופ םרעוו דנַאלננע ןיא ייס ,ךיירקנַארפ ןיא ייס

 ןגעו טליג עבלעזסָאד ןוא ,ןטנַאלַאט עלַאקָאל טימ רעטַאעט שידיי טליּפש

 סָאד זַא ןעמ טרעה לארשי תנידמ ןיא .עילַארטסיוא ןוא עקירפַא םורד

 ,טפָא ןעמ טריקיטירק קיטשרעטַאעט יד שטָאכ ,טוג טייג רעטַאעט עשיריי

 -עטשרָאפ-יווער ערעייז רעזייה עטקַאּפעג רַאפ ןליּפש רעכַאמוש ןוא ןַאגישזד

 ןטרָאד טכַאמעג ץרַאוװש סירָאמ ךָאד טָאה ,עניטנעגרַא ךייש זיא סָאװ ;ןעגנול

 "וק עקיסקעמ ןוא ליזַארב ,ייוונורוא ןיא .םייה עקילייווטייצ ,תוחּפה ?כל ,ןייז

 ךיז ןקילײטַאב טרָא ןפיוא עקַאט רעבָא טייו רעד ןופ סעּפורט טפָא ןעמ

 עקיסקעמ ןיא .ןלַאנָאיסעּפָארּפ יו סױרַא ךָאנרעד ןטערט סָאװ ןרָאטַאמַא

 ןוא ,רעטנעצ-טרָאּפס ןקיטרָאד ןיא עכעלטנגוי ןופ ןעגנולעטשרָאפ ןָא ןעייג
 .קידהשקשינ ץנַאג ייז ןליּפש רעביא טיג עמ יװ

 זדנוא ייב רעטאעט עשידיי סָאד ךרוד טכַאמ סיזירק ןטסגרע םעד

 וליפא ןוא ייברַאפ גנַאל ןיוש זיא עכָאּפע ענעדלָאג יד .עקירעמַא ןופצ ןיא

 ןָאזעס ןיא רעבָא .טעװעקַאילבענּפָא שּפיה ךיוא ןיוש ןיא ענרעבליז יד

 -לבמַאסנַא ןופ ייפ ןווװורּפ עטצעל יד ןוא ,סרעטַאעט 2--4 ַא ךָאד ןליּפש

 רַאפ עיינ ףיוא ןָא ןגָאז (* ?לּפמעט - רָאביילג םעד ןופ ייס ,רעטַאעט

 -רָאפרעדניק יד ןוא סעלוש יד ןיא ןעגנולעטשרָאפ-ןרעטלע יד .ןטסעמ

 ןצנַאגניא טשינ זיא עניב רעד רַאפ סערעטניא רעד זַא ןזייוו ןעגנולעטש

 סָאד ןקעוורעד ןעמ ןָאק גנוגנערטשנָא ?סיב ַא טימ זַא ןוא ,טליּפשעגסױא

 ךיוא ,רוטלוק רעשידיי רעד ןופ ןעמאר יד ןיא רוד ןגנוי םייב עלַארטַאעט

 .רעטַאעט ןשידיי ןופ טרמערפעגּפָא טשינ ץניווָארּפ יד זיא

 ןעמ טניפעג ,רעטַאעט ןשיריי ןופ הדירי רעצנַאג רעד טימ ,יוװ ייס

 ייס ,סמײט .י .ג ןיא ייס ןעגנולעטשרָאפ עשידיי ןופ ןקיטירק-רעטַאעט

 .עפורט סָאקמיב (*
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 שידיי עידרע פמיא יד

 ינַא ןיא ךיוא ,טסוָאּפ .י .נ ןוא וַאבפוא גנוטייצ רעשישטייד רעד ןיא

 רע ןעוו טכירעג םעד ףיוא רעניוו ךיז טָאה יצ .ןעגנוטייצ רעקרָאיוינ ערעד

 סָאװ עיצוטיטסניא עוויטימירּפ ַא יװ רעטַאעט ןשידיי ןגעוו טדערעג טָאה

 ןָאק רענייק ןַא לָאמ קירעביא ןַא טזייװַאב סָאד ?ןעיצנָא טינ גנַאל טעװ

 עטכישעג יד .ןעגנערב טעוװ טייצ יד סָאװ ןסיוו וצ ףיוא םכח ןייק ןייז טשינ

 "עג טָאה רעניוו סָאװ ףוס םעד ןלייאוצוצ ידכ ןרעניוו טימ טריריּפסנַאק טָאװ

 רעשידיי רעד ןופ חכ ןטימ טנכערעג טשינ ךיז טָאה רע רעבָא ,ןעניז ןיא טאה

 "םויק םעד טימ ןוא רעטקַארַאכ ןשידיי ןופ טייקטצעזעג רעד טימ ,רוטלוק

 ירַאפ ,גנוסַאּפוצ רעצנַאג רעד ץַארט סָאװ ,קְלָאפ ןשידיי ןופ טקניטסניא

 יד ןשיװצ ןבעל טשינ ןעמ ןָאק רוטלוק רערעדנוזַאב ַא ןָא זַא סע טייטש

 .ןדיי יו רעקלעפ

 +  לֹא 26

 -ַאעט ןרעביא ,תמא .זיִלַאנַא רעזדנוא ןיא רעטייוו ןייג רימָאֹל טציא

 םגװַאהַאב קרַאטש טשינ ןיב ךיא ןוא ,גרעב ןבירשעגנָא ןעמ טָאה רעט

 ,רָאטקעריד ןשיווצ םיכוסכס יד .ןסילוק יד רעטניה רֶאפ טמוק סָאװ םעד ןיא

 ,רעקיטירק רעטַאעט ןוא רעטלַאװדַאפ ןשיװצ ,ןרָאיטקַא ןוא רָאסישזער

 סע םירָאװ ,טייז ַא ןַא ןזָאל ןזומ רימ ןלעוו .וו .ַא .א אפוג סרַאטס יד ןשיוצ

 .תומוערת ןוא תונעט יד ןיא ןביילקוצרעדנַאנופ ךיז ךעלגעמ םיוק זיא

 טרעװ טנגוי יד ?ייו טציא ?פש ױזַא רעטַאעט עשידיי סָאד ןיא יצ

 ָאד ןענעז ,ןעזעג ןבָאה רימ יװ ?ּפֶא טברַאטש שידיי לייוו ,טרילימיסַא

 עמ ןעוו .עיצַאלימיסַאזךַארּפש יד יװ רעגרע ןקריוו סָאװ תוביס ערעדנַא

 קוביד רעד רעדָא יזכשא רעדירב יד יװ ןעלקַאטקעּפס עכלעזַא טלעטש

 עקיטציא סָאװ זיא הרצ יד .םייוג וליפא ןוא םלוע רעטרילימיסַא רעד טמוק

 ןופ עסעיּפ ַא ןלעטש וצ ףיוא טלעג טימ ?לש ַא ןגײלנײרַא ןעמ זומ ןטייצ

 .םענרַאפ ןסיורג

 ,יוזַא טהנעט ץרַאװש סירָאמ ?ןגרוטַאמַארד ןייק טשינ רימ ןבָאה יצ

 .ןַאמָאר ַא ןופ עסעיּפ ַא ןדיינשוצוצ רעטנוא ךיז רע טמענ רַאּפרעד ןוא

 -לכה ןייק רעבָא ,רָאיטקַא רענייפ ַא ןוא רָאסישזער רעטוג ַא זיא ץירַאװש

 -רענע עכעלּפעשסיואמוא ןייז זיא הלעמ עטסערג ןייז ,טשינ רע זיא קינלוכי

 ַא ןביילב טעװ ןוא ןעוועג זיא רע רעבָא ,טפַארקסנליװ ענרעזייא ןייז ,עיג

 יאדווא .ךיז ףיוא ןלעטש ןצנַאגניא טשינ רָאט ןוא ,טנעגילעטניא-סקלָאּפ

 טשינ ןָאק טועימ ַא ןופ רעטַאעט ַא .עגנירג ןייק טשינ אדבוע ןייז ןיא

 ךיז ףרַאד קלָאּפ סָאד .ןילַא טכיש ןלעוטקעלעטניא םעד רַאפ ןריטסיזקע

 .ןלוטש ייווצ ןשיוװצ ןשטילגסיוא טפָא ךיז רָאסישזער רעד זומ ,ןלייוו

 .עיזיוועלעט ןייק ןוא ָאניק ןייק טַאהעג טשינ טָאה לָאמַא ןופ םלוע רעד

 ןטימ טבעלעג טָאה רע .ךעלדמערפ ןעוועג םיא זיא רעטַאעט עשילגנע סָאד

 עשיטַאמַארד ַא ןעגנַאנעגנָא ןיא אפוג םלוע ןשיוװצ ןוא ;רעטַאעט ןשידיי
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 ַָקַאב ָא ר .א .א

 יד ."ןטָאירטַאּפ, ןופ ןפורנשטוצ ןוא ןפורסיוא יד -- טײקשטנַאּפשעג

 ,רעלדַא בקעי ַא ןופ ןרוגיפ עטנַאזָאּפמיא יד ,יײרעשטַאּפ עטלעטשעגנָא

 םוטעמוא ?לכב רעטַאעט סָאד זיא טנייה .יקספעשַאמָאט סירָאמ רעדָא

 טנעװָאק רעדָא ןיעל ירורד ןופ זַאטסקע רעד ָאד טנייה זיא ווו ,קידעכָאוװ

 :טרַאהנייר ַא ןופ תוממורתה ןוא טייקכעלרעייפ יד ,ןָאדנָאל ןיא ןעדרַאנ

 ,יקסווַאלסינאטס ַא ןעוו ,םלוע םעד ןופ גנורעטסייגַאב יד רעדָא גנולעטשרָאפ

 ףיוא סעסעיּפ ערעייז ןריזינעצסניא ןגעלפ רָאטַאקסיּפ רעדָא ,ווָאגננאטכאוו

 -ָאט-ןענַאילימ יד טימ טקיטעזעגנָא ןיא סָאװו םלוע רעד ? םיכרד עטגַאװעג

 ,ןרידוטשוצנייא ,רעמ יצ ,םישדח 8 א טמעג סע סָאװ ןעמליפ עקידרעל

 יו ,ךיא קנעדעג ,לָאטַא .עיצקודָארּפ-עניב א ןופ לעּפתנ סָאװ ּפַאנק טרעוו

 (םוקילבוּפ) םלוע םענדעשז םייב ןפורסיורַא טגעלפ ענעצס דלַאװ עזיולב ַא

 -ינכעט) גנוטַאטשסיױוא רעשינכעט רעיינ רעד טימ .,זוַאלּפַא ןשימרוטש ַא
 יד ןבָאה רעכוזַאביַאניק רעדעי ךָאד ןָאק (.וו .ַא ,א ,ַאמַארעניס ,רָאלָאק

 רעדָא ,םילשורי ,םיור ,דַאדגַאב ןיא ןעװעג טציא טלָאװ רע יו עיזוליא

 עקיטנייה שטנעמ רעד ,לגנושזד רענַאקירּפַא ןַא ןיא רעדָא לֶאֹּכ דרָאנ ןפיוא

 עטסָארּפ א סָאװ סעיצַאסנעפ עכלעזַא טכוז ןוא רעטבעלעגּפָא ןַא זיא ןטייצ

 בלאק עשָאי יװ עסעיּפ ַאזַא טָאה אקווד רַאפרעד .ןבעג ןטלעז םיא ןָאק עניב

 ןיא סע .ןדיי ןטיילימיסַא םוצ וליפא ?יפיזא טרילעּפַא קוביז רעד רעדָא

 ,טנַאּפשעג ךיוא ןוא שיטָאזקע ןוא ,שילרעטסיוא ןעוועג

 םעד ןבעג זדנוא ןענָאק סָאוו רעביירש ןייק טשינ רעמ רימ ןבָאה יצ

 יקסנַא זַא ןסעגרַאפ טשינ רימָאל ,ָאי ייז ןבָאה רימ ,ןיינ ?לָאירעטַאמ טרָאס

 ,טריפעגפיוא עמַארד ןייז ןעז וצ היכז יד טַאהעג טשינ ןוא ןברָאטשעג זיא

 טשינ עמַארד יד ןבָאה ןוא ,טצַאשעגּפָא טשינ יז ןבָאה ןלַארטַאעט יד תמחמ

 ןרעוו ייז רעבָא גונעג ָאד ןענעז ןטסיטַאמַארד .קיאעפ-ליּפש רַאפ ןטלַאהעג

 ךָאד רימ ןבכָאה יוו-ייס רעבָא .ןטייצ עקידרעירפ יד ןיא יו טקיטומרעד טשינ

 .רַאוטרעּפער ןסיורג ַא

 יי עכלעזַא טשינ רשפא  ?ןרָאיטקַא עטוג ןייק טשינ רימ ןבָאה יצ

 -נופ ,שילַאק ןוא ןיצּפיל רעדָא ,ךאנארג ןוא טוארקדליש ,רעלסעק ,רעלדַא

 -ורט 10 ַא שטָאכ ראפ לָאירעטַאמ רעטוג גונעג ןַארַאפ ךָאנ זיא ןגעווטסעד

 ןביוהרעד טשינ ןענעז סרעלדַא עסיורג יד יצ ןסיוו טשינ ןָאק עמ .סעּפ

 ןופ טייצ יד טשינ טּפיוהרעד זיא טציא  ,"ןטָאירטַאּפ , יד ןֹופ ןרָאװעג

 .ץנַאלג רעייז ןָא ןרעוו ייז זַא סרַאטס ליפיוזַא ָאד ןענעז סע ,"סרַאטס ,

 עניב עסיורג ,סעסעיּפ ןופ םירבחמ עסיורג ןבָאה רימ יצ ,ריא טעז

 ןבָאה רימ יצ רעבָא ,ןריטַאבעד ןעמ ןָאק ןרָאפישזר עסיורג ,ןטפיטרַא

 רעזדנוא .וליפא ןגערפ וצ סָאװ אטשינ זיא םעד ןגעוו --- םלוע ןסיורג ַא
 ןופ רוטקורטס רעצנַאנ רעד ףיוא ּפֶא סָאד ךיז טפור ,ןיילק זיא םלוע

 ,ןעו וצ סָאװ ןעוועג טלָאװ ,טייז רערעדנַא רעד ןופ רעבָא ,ןזעו-רעטַאעט
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 שידריי עירעּפמיט יד

 טלקיוורַאּפ ןינע רעד טרעוו ױזַא ןוא --- רערעסערג ַא ןעוועג םלוע רעד טלָאװ

 .פדער טפושיכרַאפ ַא ןיא

 םנה ,ךאווש םידבא עלַא ןענעז ,טפַאלשרַאפ טרעוו םזינַאגרָא ןַא ןעוו

 -ֵאֹּפע ענעדלָאג ןייק .טקנוּפ ןסיוועג ַא ןיא ךיז טרירטנעצנַאק טייהקנַארק יד

 ןיוש ןלעוװ רימ .רעטַאעט ןשידיי םייב ןייז טשינ לָאמנייק ןיוש ןָאק עכ

 ךיוא רעבָא ,רענרעּפוק ַא וליפא רעדָא רענעשעמ ַא טימ ךיז ןדירפוצ ןלעטש

 .ןעגנערטשנָא ךיז ןעמ זומ םעד וצ

 טלָאמעד ,ןָאט בייה ַא ?סיב ַא ךיז טעװ גנוגעווַאב עצנַאנ רעזדנוא ןעוו

 -רוטלוק עֶלַא רָאנ ביוא .רעיירפ ןליפ ךיז ךיוא רעטַאעט רעשידיי רעד טעוװ

 יד ייב יו טקנוּפ ןוא ןעמוקפיונוצ ךיז טנַאקעג ןטלָאװ סעיצַאזינַאנרָא

 ידכ ןרעוו ןָאטעג ףרַאד סע סָאװ ןכַאמּפָא סעיצַאזינַאנרָא עשיּפָארטנַאליפ

 ךיוא רָאנ טלענ ףיוא רָאנ טשינ ַאטָאװק ַא ןפַאש ,ליצ םעד ןכיירגרעד וצ

 ,הלועפ ַאזַא ןוא ַאזַא עטקילײטַאב יד ןופ טרעדָאפעג ןוא טעברַא ףיוא

 .ןרָאװעג ןזענעג ,םכותב רעטַאעט רעד ןוא ,רוטלוק עשידיי יד טלָאװ טלָאמעד
 רעטַאעט רעשידיי רעד זַא ןזייוווצנָא ןעוועג הנווכ ןיימ זיא לייוורעד

 -ָארטסַאטַאק ןוא ןקילנמוא עֶלַא טימ זַא ,ךיז ייב ?פש ױזַא ןייז טשינ ףרַאד

 ןיוש ןבָאה סָאו ענעי סעכָאלוצ ףיוא טסעפ רעטַאעט רעד ךָאנ טייטש סעכ

 יד ןנעו וליפא קידנעמולח טשינ ,טיוט םוצ טּפשמרַאפ םיא ןָא גנַאל ןופ

 -ימיסַא יד ןעוועג זיא טנכערעג ןבָאה ייז סָאװ ףיוא ץלַא ,ןקילנמוא עֶלַא

 רָאנ טשינ רעבָא ,רבנ ןייק טשינ טייוו זיא רעטַאעט רעשידיי רעד .עיצַאל

 יד ביוא ןוא ;ןרָאא ךס א ךָאנ טָאה רע רָאנ ,טבעלענרעביא ייז רע טָאה

 זַא ןריוװַאק ךיא ןָאק ףרַאדַאב עמ סָאװ ןָאט רָאנ לָאז ץנַאטנעזערּפער-רוטלוק

 ,קלָאפ ןופ קורדסיוא ןטליּפשעג םוצ ןרעק ךיז טעװ רוד רעגנוי רעד וליפא

 ריירפ ןופ ,עיצָאמע ןופ גנורעּפרעקרַאפ יד ךעלטננייא ךָאד זיא רעטַאעט רעד

 רעדָא סָאג רעד ףיוא ןשטנעמ ןרַאפ יצוצ רעטסערג רעד ןוא דייל ןופ ןוא

 .רֹוד ןרעגניי םעד רַאפ טרפב ןוא ,ןדיי ןטושּפ ןרַאפ
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 ? גנוקיטומ רעדָא רסומ

 (ןבמָאלָאג ַא ,רעּפטנע ןַא)

4 

 סווָאכעשט טשינ) "שוק רעד, טסייה סָאװ גנולייצרעד רעשיסור ַא ןיא

 טָאה עמ סָאװ הדועס א ןנעװ רימ ןענעייל (ןעמָאנ ןבלעומעד רעטנוא

 ,סָאבעלַאב םוצ ברוקמ ַא ,טסעג עירפ יד ןופ רענייא ןוא ,ןעווַארּפ טכרַאדעג

 ןוא שיילפ ןטָארבעג ןוא שיפ טלגערּפעג ךיז טָאה סע ווװ ךיק ןיא ןיירַא זיא

 ַא טָאה רע זַא תוחיר עקַאמשעג יד ןופ ןרָאװעג ןעמונעצ ױזַא זיא רע

 ןטימ ןָאטעג עקַאשט א ןוא ןּפיל יד טימ לָאמ רָאּפ ַא ןָאטעג עקשטַָאמש

 ,גנוצ

 טנגעגַאב עכעלטע םיא ןבָאה ,לַאז ןיא קירוצ ןעמוקעגניירַא זיא רע זַא

 .קַאמשענ ןעוועג זיא'ס יצ ןָאטעג גערפ א םיא ןוא קנווו ןשיניצ ַא טימ

 ? טכוזרַאפ ןעד בָאה ךיא ? קַאמשעג רעוו ,קַאמשעג סָאװ ---

 .עװכַאּפ ןיא ןָאטענ עקרָאט א םיא רענייא טָאה -- ןיכעק יד ,ןייג ---

 טָאה רע זַא ,ןרעוװש ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה שטנעמ רעד ללכה

 טימ ןָאטעג עקשטָאמש ַא תולעּפתה ןיא טָאלנ רָאנ ,ןיכעק יד טשוקעג טשינ

 ןעגנַאנעגמורַא רע ןיא ,םעד ןופ טסווועג עלַא טשינ ןבָאה רעמָאט ,ןּפיל יד

 םיא טָאה רענייק ןַא ךיז טייטשרַאפ ,ןרעלקרעד ?נייווצ םוצ םענייא ןוט

 זיולב טָאה רע יצ ,ןָאטעננָא השעמ ַא ךיז טָאה רע יצ ןוא ,טביולגעגנ טשינ

 .טשינ ךיא קנעדעג סָאד --- עדרעוו ןייז ןרָאװעגנָא

 ךיא .שיגנַארט טקידנעעג טייקיביײלגמוא עטייווצ ַא ךיז טָאה רַאפרעד

 םירעיוּפ יד ווו ,עידנַאמרָאנ ןיא ."?קירטש, סנַאסַאּפָאמ ןעניז ןיא ָאד בָאה

 ןוא ןביוהענפיוא סעּפע ןוא ןַאמסּפרָאד ַא ןעגנַאנעג זיא ,םינצמק ןענעז

 םיא טָאה רענייא ,טפרַאדַאב טשינ ןעמ טָאה רעמ ,ענעשעק ןיא טגיילעגניירַא
 נָאז ַא טָאלג םיא טָאה רעטייווצ ַא .טלעג ןטימ ןָאט טעװ רע סָאװ טנערפעג

 רעסיוא זיא ןַאמ רעד .ענעשעק ןיא טשינ ןעמ טלַאה רצוא ַאזַא זא ןָאטעג

 .שּפנ תמנע ןופ ךיז
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 טידיי עירעּפמיא יד

 יז טָאה רע ןוא -- ?קירטש ןיילק ַא -- טלעג ,ריא טדער סָאװ --
 .ןזיוועג

 סע טיינ ןעמעוו רָאנ ,ךייא ףיוא ךיז ןעייטשרַאֿפ רימ ,ָאי ,ָאי --

 ?ןָא
 ןוא דניק זיב סניפעג ןטימ השעמ יד טלייצרעד ןעמ טָאה ױזַא ןוא

 ,ןרָאװעג רשעתנ זיא רעיוּפ רעד זַא ,טסווװעג טָאה טייק

 ןַאמרָאנ רעקידלושמוא רעד טָאה ןצרַאה םוצ ךיז קידנעמענ קרַאטש

 (=.המשנ יד ןגיּפשעגסיױא טָאה רע זיב ,גָאט וצ גָאט ןופ ןייגנייא ןעמונעג
1 
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 סָאװ טייל עויטקיפ יד טָא ןופ הניחב רעד ןיא טּפָא ךיז ליפ ךיא

 םוש ןייק טשינ טפלעה סע ןוא ?לובליב ַא ייז ףיוא טכַארטעגסיױוא טָאה'מ

 ןיב ךיא זַא ,תואּפ ןוא דרָאב ייב ןרעווש לָאז ךיא זַא וליפא ,גנונעקיײלּפָא

 לע ךיא .רוטלוק רעשידיי רעד ןופ גנַאנ םעד עגונב טסימיטּפָא ןייק טשינ

 -ןורא ןיא ּפָאק ןטימ ןייג טשינ לע ךיא ןוא ,ןבעל סָאד ןעמענ טשינ ךיז

 ַא ןייז וצ ןופ טייו ןיב ךיא שטָאכ :ןָאט ָאי ךיא ?עוװ סָאד ָאלא ,שרוק
 ןכלעוו ןיא ןעניפעג טעװ סָאװ ןטסעב ןטשרע םעד ןבעג ךיא לעװ ,ריבג

 רעזדנוא ןיא ץלַא זַא ,טלַאה ךיא ןזַא גנוניימ א םעניימ לקיטרַא זיא'ס

 100 --- ןגרָאז וצ סָאװ ןגעו ָאטשינ זיא סע זַא ןוא ,הרושכ טייג רוטלוק

 : ,רעלָאט
 טָא ןיא .עינַאװערָאה רַאפ ,ךוב ןטסעב ןרַאפ סעימערּפ ןביג םיריכג

 טרעדנוה ןָא טָאב ןוא טשינ רַאק ןייק וליפַא טָאה סָאװ ,ןויבא ןַא ,ךיא םוק
 -ױחַא הרדס ןיימ ןיא רוקמ םעד ןכוזוצפיוא -- טייקיניילק ַא רַאפ רעלָאט

 ןטעװעלַאבעצ ַא ןיא ןרעוו וצ טקידלושַאב לולע ךימ טכַאמ סָאװ ,ןעלקיט

 .םזימיטּפָא
 ךָאנ טעו רעצימע בכיוא זיא ,עיצַארַאלקעד רעד טָא ךָאנ טציא ןוא

 טריטנַארַאג רַאפ שידיי טלַאה ךיא זַא ,ןביירש וצ ןנעוװרעד ךיז רעטייוו

 ףיוא ןיא רוטַארעטיל עשידיי יד זַא ןוא ,ןעמוק טעוװ חישמ זיב םויק ןטימ

 ןפרַאוונָא טעוו רעצעמיא ביוא --- ןייז טשינ ןיוש ןָאק רעסעב זַא בצמ אזא

 ןבזכ ַא רַאפ ןעלּפמעטש טושּפ םיא ךיא לע ,?ובלב ןקיזָאד םעד רימ ףיוא

 .םינשקע ןוא םינשקמ םתס ,עשז-טקנעדעג .העד רסח ַא רעדָא

 רעקיטירק ַא ןרעפטנע וצ ןעמוקענסיוא רימ זיא קירק רָאי ייווצ ַא טימ

 ןייז ןיא טניוװרַאפ ךימ טָאה סָאװ ,גנוטייצ-נָאט רעשידיי רעזירַאּפ ַא ןיא

 רעד ז8 סײװ ךיא .יהפ רעביא ךיא ביג ןעגנולײצרעד עדײב (*

 ײז ,ןגָאז ןטַארעטיל ערעזדנוט "װ ,ןרָאי ליפ ױזַא ךָאו טָאה רעגײמ ןרכיז

 ."טעטכידעגרעביא
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 קט ב ָאר .א .א

 ,םגערפעג םיא ךיא בָאה עקַאט עמיטש רעטעברַא עיירפ רעד ןיא ןוא ,לניוו

 "קיטרַא 60 ַא ביירש ךיא זַא .הרושכ זיא ץלַא זַא ןטלַאה ךיא ןָאק ױזַא יו

 רָאג ןיב ךיא זַא ןמיס ַא ךָאד זיא .ןינע ןקיזָאד םעד ןעפדנַאהַאב וצ ןעל

 טנוזעג שטנעמ ַא ןיא יצ :טנערפעג טלָאמעי בָאה ךיא .העד רעדנַא ןַא טימ

 ? םיא רעביא סעיצַאטלוסנָאק 60 ןטלַאה םיריוטקָאד ןעוו

 ןוא ,ןרָאװעג טרעלקענפיוא ןיוש זיא ןינע רעד זַא ךיא בָאה טניימעג

 טָא !טמוק לצָאקס ,רעבָא .ןרָאװעג ןעמונרַאפ קיטכיר זיא לעטשנייא ןיימ

 ,לובלב ןבלעז םעד ,29 טפעה ,8 דנַאב ןטפיוש עשידיי ןיא ךיא עזרעד

 רעטסעב רעד ןיא ,הרושכ ץלַא דנַאלשידיי, ןיא זיא רימ טיול זַא ונייהד

 ױזַא םימ ףרַאד עמ זַא .גנונעדרָא רעטסעב רעד ןיא ץלַא לכה ,גנונעדרא

 סָאד ןיוש זיא בוט רתויה דצה ?ע זיא ץלַא זַא ןזייווַאב גנערטשנָא ?יפ

 ףיוא ןענעז רימ זַא ,לָאמש ןטלַאה רימ זַא זייװַאב רעטסעב רעד ןייֵלַא

 ירָאפ ךימ רעצעמיא טָאה קירוצ ןרָאי טימ רימ טנָאמרעד סָאד ."תורצ

 גָאלָאכיסּפ ַא ןיב ךיא זַא קידנרעה ,לדיימ קידוװעדערַאב ַא רַאפ טלעטשעג

 עיגָאלָאכיסּפ זַא ,תויאר ײלרעלַא טימ ןרעלקרעד ןעמונעג רלַאב רימ יז טָאה

 טפַאשנסיוו ַא וליפַא זיא'ס זַא ןוא ,ןצונ טגנערב סע זַא ,ןענרעל וצ ךיז טניול

 ,טרעקרַאפ טגָאזעג טלָאװ ךיא יוװ ךיילנ ---

 רעד רימ טעשטיט גונעג ןעוועג טשינ ךָאנ סָאד זיא רעמָאט ןוא

 דניירפ רערעייט ,סע זיא סָאװ ןוא ,, --- סעימערּפ יד טימ ןגיוא יד רעביירש

 ךיא בָאה סעימערּפ יד ןגעו ?"הדירי ןופ ןמיס ןייק טשינ ביוא ,סַאבָאר

 וו, לּפעק סָאד ןיוש ןוא ןעלקיטרַא הרדס רעבלעז רעד ןיא עקַאט ןבירשעג

 ערוי ימ טשינ ןיב ךיא זַא ןיוש טגָאז "ןצונ ןעגנערב ןענָאק סעימערּפ יד

 בָאה ךיא טשינ ?רימ וצ "רעביירש ַא, טָאה סָאװ רעבָא .ייז ןופ לעּפתנ

 ןעהעג ןיב ךיא טשינ ןוא ןעמונעג בָאה ךיא טשינ ,סעימערּפ יד ןבענעג

 עז סעימערּפ ןבעג ןיא קילנמוא ןייק ןוא ,(ז"עלב ירושזד) םיטפוש יד ןופ

 רודעצַארּפ יד ביוא ןוא ,גהנמ רעלַאסרעװינוא ַא ךָאד סע זיא .טשינ ךיא

 ייב הכמ עשיפיצעּפס ןייק טשינ ךיוא סָאד זיא ,זדנוא ייב יעבדכ טשינ זיא

 "תרצ ןעוו רעסעב ןעוועג רוטַארעטיל רעשידיי רעד טלָאװ סָאװ טימ .זדנוא

 ? ןטימעגסיוא ןעוועג טכָאװ עימערּפ

3 

 ןיימ בילוצ ךיז לָאז סע סָאװרַאפ ןיטשרַאפ וצ רעווש רימ זיא סע

 יד דצמ רימ וצ האנש ַאזַא ןביילקנֶא ?םזימיטּפָא , ןטגָאזעג-סנייטשמוא

 טמוק סע .סרעיירש-"טינגיוט, ענעריווושעג יד ,סעקינשואי עטרעטיבראפ

 זיא סָאד ןוא -- גנומיטש רעטכעלש רעייז ןופ סיױרַא ייז גָאלש ךיא ,סיוא

 36:10ת6 טרָאװ ַא ָאד זיא ךַארּפש-ןסַאג רעשילגנע רעד ףיוא .ךעלבעגרַאפמוא

 ךיז ןייא ןיא ןטיַאה ה"ד ,"ךיוב ןפיוא ןעיירש, טניימ סָאװ (קיעילעב)
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 שידיי עירעּפמיא יר

 טשינ זיא סָאװ ,?זמ רעייז ףיוא ךיז ייז ןגָאלקַאב ,ןתמא רעד ןיא .ןגָאלקַאב
 ןעמ טנַארט ,טשינ ךָאד טסַאּפ סָאד יו ױזַא ןוא ,סרעדנַא ןַא ןופ רעגרע

 טימ ןעגנַאגעג קיטירק יד טלָאװ .םינינע-ללכ ףיוא ןשטנעי סָאד רעבירַא

 ,ןיילא ןעוט ייז טשינ סָאװ זיא הרצ יד רעבָא ,ןדיילרעד וצ ךָאנ זיא ,םישעמ
 ןעיירש ףיוא טדנעװרַאפ טרעוו עיגרענע רעייז ,ןָאט ערעדנַא ןזָאל ייז טשינ
 .טלעוּפעג ַאי ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןקידיילַאב ןוא

 -רעּפ ןופ ץנערעפנָאק ַא ןייזוצייב ןעמוקענסיוא רימ זיא ןגָאטכַארַאפ
 טנעיצַאּפ רעד זיא דָארנ ,לָאטיּפש ןשיטַאּפָאכיסּפ רענַאטסָאב ןיא לַאנָאס
 רוחב הבישי רענעזעוועג ַא ןעוועג ןרָאװעג טלדנַאהַאב ןיא לַאּפ ןייז סָאװ
 ןצרַאה םוצ ןעוועג טשינ םיא זיא'ס יו ױזַא .עינערפאזיכס ןופ טדייל סָאװ
 םיא ןבָאה םיריױטקָאד יד סָאװ סענַארפ ענָאלבַאש יד ףיוא ןרעפטנע וצ

 ןעמונעג ךיז רע טָאה ָאד .שידיי םיא וצ ןדער ןעמונעג ךיא בָאה ,טגערפעג

 פארשיזעשוּפ ַא רַאפ ןטלַאהעג ךיז טָאה רע .ץרַאה סָאד ןדערסיוא ?סיב ַא
 םעד טנַאמרעד םיא בָאה ךיא שטָאכ ןוא ,דניז יד רַאֿפ ןעמוקּפָא זומ סָאװ
 זַא ,טרַאּפשעגנייא ךיז טראפ רע טָאה ,דמוע הבושת לעבש םוקמב קוסּפ
 -קָאד רעמ יצ טרעדנוה יד זַא קידנסיוו ,הבושת ןייק ָאטשינ זיא םיא רַאפ
 ייב ןעידונ ךיז ןזומ סרעשרָאפ ןוא ןעיורפ-סטרַאװ ןֹוא רענעמיסטרַאוװ ,םיריוט

 ךיא זַא ,טגָאזעג םיא ךיא בָאה ,ןעייטשרַאפ רָאּפ ַא זיולב סָאװ ,סעומש ַאזַא
 'טנעעג רע טָאה -- רעטעּפש ןייק ָאטשינ, ,רעטעּפש םיא טימ ןדער לעוװ
 ."ןלַאפרַאפ זיא ןילַא --- טרעפ

 -סישואי עלענָאיסעּפָארּפ ערעזדנוא טשינ ןענעז יצ טפָא טכַארט ךיא
 -ַאּפש ַא ייז טזייוו עמ זַא .ןעניז ןלַאנַאיצַאנ ןיא רעקינערפָאזיכס לָאמַא ןט

 יּפִא ןרעו הלילח ךָאנ ןענָאק ייז .ּפָא גנירּפש ַא ייז ןביג ,גנונעפָאה ענור

 ןייק אטשינ זיא'ס זַא טיירש טנעיצַאּפ רעד יו טקנוּפ ןוא ,שיטפימיט

 ייב ןיוש שידיי טימ ןעמַאזוצ רוטַארעטיל עשיידיי יד זיא ױזַא ?רעטעּפש,
 .ײברַאֿפ ייֵז

 סָאװ ,ןעמעװ עדַאיל ַא טימ ןרעהרַאפ ןייג טשינ ךָאד ךיז ?עוו ךיא

 רעטסיוו רעכלעוו בילוצ ייס ,תומוערת עכעלנעזרעּפ עטדערעגנייא בילוצ ייק

 סערדַא ןייז ףיוא ןקיש רע טעוװ ,ןקַאבָאר ןנעו טָאה רענעי גנולעטשרָאפ

 גונעג טנענילעטניא ןזיא רענעייל רעכעלטינשכרוד רעד .םילוזלז עכעלנעזרעּפ

 םעד ןופ ןעמָאנ רעד וו ,ץכעביירש ןימ ַאזַא ןופ תורקפה יד ןעזוצסיורא

 .טנָאמרעד טשינ טשרמולכ טרעוו ןטקידיילַאב

4. 

 ַא ןופ ןיא במָאלַאנ .א יװ ענעלָאק ַאזַא ןופ רעבָא קימעלָאּפ יד

 ייס ,רעביירש ַא יו ייס שזַאטס ַא טָאה במָאלָאנ .רעטקַארַאכ ןרעדנַא רָאג

 טלעוו:סגנויצרעד רעשידיי רעד ןיא ןטסנידרַאפ ענייז ןוא ,נָאנַאדעּפ ַא יו
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 האב אר .א .א

 -ןָאק שטָאכ םירָאװ ,סמַאטשנָאק ,סניבר ןייז ןופ רעסערג רשפא ןענעז

 -ָאנ רעבָא זיא ,יײסָאש ןכיילג ןייק ךיז רַאפ טַאהעג טשינ ךיוא טָאה םַאטש

 ןופ ןרעסַאװ יד ןופ טציילפרַאֿפ רעבירג טימ ?ופ ןעוװעג געוו סבמָאל

 ,עיצַאלימיסַא

 ,גנויצַאב-רוטלוק רעד ןיא הדירי רעד ףיוא רעצ טימ טקוק במָאלָאג

 "הנכס ןיא זיא םויק רעזדנוא ןוא לַאטַאפ ענַאל יד זיא , יז טעז רע יוװ ןוא

 ןיוש זיא הנכס א ןיא זיא םויק רעזדנוא זַא ,(1986 ,30 .ווָאנ ,.ש .ַא .פ)

 ןיא ענַאל יד, זַא .החנה א יװ ןעמעננָא סָאד ןָאק עמ ןוא ,?5ב רעטלַא ןא

 ןריפ זומ סָאװ ַאזַא זיא קנערק עלַאטַאפ ַא .קפסב לטומ ןיוש זיא ?לַאטַאפ

 ךיא םענ -- זןמ רעד ןַארַאפ זיא זדנוא ייב זַא .טיוט ןקיטייצירפ ַא וצ

 .ןָא טשינ
 -לוק ןוא רַאטנעװניא-רוטלוק ןשיוװצ לדבה ַא טכַאמ במָאלָאג דניירפ

 -ניא:רוטלוק ַא ךַאמ ךיא סָאװ רימ וצ תונעט טָאה רע .עיצַאלוקריצ-רוט

 -קירוצ לָאז ךיא ה"ד ,עיצַאלוקריצ-רוטלוק רימ ייב טנָאמ רע ןוא ראטנעוו

 רעד יוו .ןלױּפ ןקידהמחלמרַאפ םעד ןיא יװ ןבעל רענייטש סָאד ןלעטש

 ןוא קלָאפ סָאד ןיא וװ , שיטעטַאּפ סיוא רע טפור ןטייצ עטלַא ןופ ןנוקמ

 -ייטש ןשידיא ןכעלמיטנגייא םעד ןעמ טעװעטַאר יוװ ? רוטלוק ןייז זיא ווו

 ןוא טנייה ןופ ןדיא םעד רַאפ --- רוטלוק רעדעי ןופ דוסי םעד -- רענ

 ? "ןגרָאמ

 ןיא ,דנַאלפור ןיא ,ןליוּפ ןיא רענייטש ןשידיא ןטלַא םעד ןבעלפיוא ,ונ

 ,טשינ ךיוא רשפא סע ןָאק ןיילַא טָאג ,טשינ ךיא ןָאק סָאד -- עינעמור

 יד זַא טלייצרעד לָאמַא רימ טָאה ,ינידוה ,רעלצניק-ץראווש רעסיורג רעד

 ,סופ ַא ןעמונעגרעטנורַא ריא טָאה עמ ןעוו ,טראהנרעב ַארַאס ,"עכעלטעג

 טָאה ,טקרעמַאב ךיא בָאה ,יאדווא , .סופ א ריא ןלעטשוצ ןטעבענ םיא טָאה

 טימ ריא ייב -- טרעפטנעעג רע טָאה --- ןיינ , ."סַאּפש ןיא טגָאזעג סָאד יז

 ןָאק סָאװ ,ףשכמ ַא ןיב ךיא ןַא ןעוועג טכער זיא ץנענילעטניא רעצנַאנ ריא

 רערעווש ןיא ןבעל רעגייטש עשידיא עטלַא סָאד ןרעקמוא ,"םיסנ ןזייווַאב

 עניימ ןיא זיא סָאװ ,סָאד וט ךיא .טולב ןוא שיילפ ןופ סופ ַא ןלעטשוצ יו

 ןיא רָאנ ןענָאק ייז ?פיוו ןָאטעג ןטלָאװ טרעדנוה זיולב ןעוו ןוא ,תוחוכ

 -ןקריצ ערעסעב ַא ךס ַא טאהעג רוטלוק עשידיי יד טֿלָאװ ערעפס רעייז

 -רַאפ ןוא טרעצרַאפ ױזַא ןעוועג טשינ טלָאװ במָאלַאג דניירפ ןוא --- עיצַאֿל

 ,טנרָאצ
 סבמָאלַאג רבח ןוא גנַאנוצ ןיימ ןשיווצ (1 :רדסכ ןייג רעבָא רימָאל

 םענעבענעגנָא ןיימ ןשיווצ הציחמ יד רעבָא ,ךלהמ רעסיורג א ןַארַאפ זיא

 סיורג יױזַא טשינ ןיא עיצַאלוקריצ:רוטלוק ןייז ןוא רַאטנעוװניא-רוטלוק

 ַא יו רעמ טשינ ןעוועג ןעלקיטרַא טייק ןיימ ןעד זיא יצ ,טניימ רע יו

 םילודג ןענעכערסיוא טימ ןבעגענּפָא ךיז ךיא בָאה יצ ?רָאטנעװניא-רוטלוק
 ןזײװרעד ֹוצ זיא ןעוועג ןווכמ ןיב ךיא סָאװ ,ןיינ ? רוטלוק רעזדנוא ןיא

 ןענעז סע זַא .טניימ עמ יו רעמ טרילוקריצ רוטלוק עשידיי רעזדווא זַא
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 שידיי עירעפמיא יד

 -עגנָא ָאקװוד בָאה ךיא ןוא ,שינרעטצניפ רעד ןיא ןלַארטשטכיל ךס ַא ָאד

 .עיצַאלוקריצ יד טָא ןטײרּפשוצסיױא ױזַא יו ןעלטימ עסיוועג ןבעג

 םילודג ןופ תומישר ןבעגעג בָאה ךיא יצ ןבמָאלַאג רבח ןגערפ רימָאל

 ? סױרַא ןענעז סע סָאװ רעכיב טימ לטעצ ַא רעדָא ,טַאהעג ןבָאה רימ סָאװ

 טייז רעקיטכיל רעד ףיוא לַאדעמ םעד טרעקעגרעביא רָאנ בָאה ךיא ,ןיינ

 טָאה סָאד זַא .םינּפ רעלעה ַא ָאד זיא טייקלקנוט רעד זוח זַא ,ןזיוועג ןוא

 רימ ןענעז סָאװ ווירב יד ןופ ייס ךיא סייו הלועּפ לקיטש ַא טָאהעג ָאי

 ,סערייא סָאנעוב ןוא ביבאילת ןוא עשרַאװ ןוא זירַאּפ ןופ ןעמוקעגנָא

 ןענעז סע ווו ןטַארעּפער יד ןופ ייס ןוא ,ןלַאנרושז ןיא ןפורּפִא יד ןופ ייס

 טשינ טייטש ןעמָאנ ןיימ ןעוו וליפַא ןוא ,תועידי עניימ ןרָאװעג טצונַאב

 טננערב עינַאװערָאה יד זַא ןסיוו וצ חור-תחנ ַא רימ סָאד זיא טנַאמרעד

 .טכורפ

 .טכַארבעג ןבָאה ןעיירעגָאלק יד סָאװ ןעז ןוא ןָאט קוק ַא רעדיוו ריִמאל

 ,שואי ןרעסערג ַא ךָאנ ןיא ןלַאפניירַא ןלעוװו שאימ ךיז יוו-ייס ןענעז סָאװ יד

 ךמוס ךיז ןלעװ ןעגנונעפָאה זיא'ס עכלעוו טַאהעג ןבָאה סָאװ עכלעזא ןוא

 ןייק ףיוא .טעטנעּפעג יװ ןביילב ןלעוװו ןוא ָאפוג סרעביירש יד ףיוא ןייז

 ןטסימיטּפָא יד זַא טביירש רע ןעוו ,טכערעג טשינ במָאלַאנ .א ןיא ןפוא

 ןיא ןגרָאמ רעד זַא ןביילנ ייז ןוא ןטסימיסעּפ עקידוועלייהמוא ןענעז ,

 םיא טרעטשרַאפ ָאט ,טנייה עלעציּפ ַא ךָאנ ןַארַאפ זַא ,ןריולרַאפ יוו-ייס

 סבמָאלָאג ןוא ,ןטסימיטּפָא עכלעזַא ןופ טשינ סייוו ךיא ."ןגרָאז טימ טשינ

 ַאזַא ןבָאה ןטסימיסעּפ יד ,אנודא .אובתסמ אכפיא ןַא ןיא ָאד הטיש

 ןיא סָאד ןוא ,ןזיוועגנָא לָאמנייא טשינ ןיוש בָאה ךיא יו ,טקנוּפדנַאטש

 -ייחתה עלַא ּפָארַא ךיז ןופ ייז ןפרַאװ ,ןטסימיסעּפ קידנרעוו סָאװ רַאפרעד

 סָאװ וצ ָאט ,טעמתחרַאפ ןיוש ןיא שידיי ןופ ?רונ רעד זַא םירָאװ ,ןתוב

 ןופ ּפָארַא, ? םעד ףיוא טלעג ןטסָאק ןזָאל ךיז ןוא ימ ןוא טייצ ןבעגקעװַא

 טשינ ןָאק ךיא זוא בייחמ לכש רעד זיא ױזַא ."קסע ןַא רוטּפ ןוא ,קרַאמ

 יד רעביא ָאד טרעק במָאלַאג יו שטנעמ רעשינַאל ַא סָאװרַאפ ןייטשרָאפ

 ,תורצוי

 טקנוּפ דנילב זיא רַאטנעװניא-רוטלוק ַא ןָא עיצַאלוקריצירוטלוק ַא

 עדייב .טריזילַארַאּפ זיא עיצַאלוקריצ-רוטלוק א ןָא ראטנעווניא-רוטלוק ַא יו

 סָאװ , ןָאטעילעפ ןייז ןיא ןעוועג ןווכמ ץרּפ טָאה סָאד ןוא ,ןבָאה ןעמ זומ

 -עג טשינ וליפא רעבָא טָאה ,שידיי טדער סָאװ דיא רעד "?עטכישעג ןיא

 זיא ץטערג זַא טקַאפ םעטנופ קידנדער טשינ ןיוש ,זיא ץטערג רעוו טכווו

 רַאטנעװניא ןוא עיצַאלוקריצ-רוטלוק .טרימַאלב ןצרּפ ייב טרעוו ,ןבדָאטשעג

 רעשידיי רעד ןופ ןָאקיסקעל רעד ןזיא סָאװ .סױרַא קיטייזננעק ךיז ןפלעה

 -ראכ יד ךיוא טשינ סָאד זיא יצ ?רָאטנעװניא ןַא זיולב ? רוטַארעטיפ

 -עפנָאק ַא רָאפ טמוק סע ןַא ןוא ? רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ גנוטיירּפש

 רַאפ סערדעטַאק עכעלטע יד ןופ ןוא אוויי ןופ טרדיזינַאנרַא שידיי ןנעוו ץנער
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 קָאב ָאר .א .א

 -עה ןוא קרָאי-וינ ןיא טיזדעלאק יטיס ,טעטיסרעווינוא ַאיבמָאלַאל) שידיי
 ? עיצַאלוקריצ רעדָא ראטנעווניא סָאד זיא יצ --- (טעטיסרעווינוא רעשיערב

 יקַאפ ךס ַא ןופ אצוי ?עוּפ ַא זיא גנונעװַאב עדעי זַא זיא תמא רעד

 ,עכָאפ ַא ןטרָאד ןוא עלעטניוו ןיילק ַא ָאד ,תוחוכ-עיצקעריד רעדָא ןרָאט

 עטסלַאמינימ יד ןופ ןניוװַאב ןרעוו רימ .ןטפול רעד ןיא ךיז טבייה סע ןוא

 -טולב רָאג זיא םזינַאגרָא ןֵא ןעוו .ןטכעלש םוצ ייס ,ןטוג םוצ ייס ,תוביס

 ךעלקיטש ןענָאק ,גנונעפָאה עדעי ןריולרַאפ טעמכ ןיוש זיא סע ןוא םערָא

 ןבעלּפָא ,רעייז:םוילָאפ יו ,ןענימַאטיוװ ןוא ןלארענימ עסיווענ ןוא ועבעל

 טכַאמענכרוד טָאה סָאװ ,רוטלוק ַא טימ ךיוא זיא ױזַא ןוא .רעּפרעק םעד

 .רָאי 19 עטצעל יד ןיא יו ןברוח ןכעלקערש ַאזַא

 טָא .ךָאו עלַא שידיי תבוטל ןשינעעשעג רעקילדנעצ ךיז ןפערט סע
 שטָאכ ןוא ,רוד ןגנוי םעד ףיוא קורדנייא ןַא ןכַאמ ןזומ ןשינעעשעג עֶלַא יד

 רימ ןסייוו ,ןליפ ןזָאל ךיז טשרע ךָאנ ףרַאד םוטנעמַאמ רעד ,גָאװ עלופ יד

 ַא ךיז טפַאש סע ,ָאי ךיז טוט םזינַאגרָא ןלַאיצָאס ןשידיא ןיא ץעגרע זַא

 לסיב ַא עלַא ןעעז רימ סָאװ ,הדירי רעד וצ ןיסקָאטײטנַא ןַא ,טפינ-ןנעק

 רימ ןעעז םזינַאגרָא ןשידיחי ַא ןיא יװ טקנוּפ .זיא סע יו ךָאנ רעטלוב

 'רעדיוו יד רימ ןריּפש ןטלעז רָאנ רעבָא ,סיוא טייג הלוח רעד יו דימת

 ןיא ךעלעקייק עקידנלעטשנגעקטנַא ךיז יד ןופ טפארק יד ,תוחוכדדנַאטש

 ןיא ייז טמענ רָאטקָאד רעטלושעגסיוא רעד .ףליה וצ ןעמוק סָאװ טולב

 ּפָאק ןטימ ?לקָאש ַא טיג טעדליבעגמוא זיא סָאװ רעקיטייז רעד ,טכַארטַאב

 ."ןעמעלא ךָאנ ןיוש, ןגָאז וצ יו ,טנַאה רעד טימ ךַאמ ַא ןוא

 יד ןדנוא טיג רַאטנעװניא רוטלוק רעד ,במָאלֶאנ רבח ,לָאמַא ךָאנ

 ןיא סע .עיצַאלוקריצ-רוטלוק רעד טימ טלַאה סע יװ ןעז וצ טייקכעלגעמ

 ,קיסע ןוא טלַאק זיא'ס זַא זיולב רימ ןליפ םעד ןָא סָאװ ,רעטעמָארַאב רעד

 רעד זדנוא טזייוו סָאד -- טפול רעד ןיא רָאפ תמאב טיינ סע סָאװ רעבָא

 ןיא ,יינש ןטכייפ םעד ןֹופ טייקיסע יד ןליפ רימ תעב ןוא ,רעטעמָארַאב

 .גָאט ןקינוז ןעמערַאװ ַא ןופ גָאזנָא רעד ָאד טפול רעד ןיא ןיוש

 .ס

 רעכיז םיא זיא ;חלצומ ַא ןוא גָאגַאדעּפ רעשיטקַארּפ ַא זיא במַאלָאג

 רסומ ךרוד זַא ,עקַאט ןשינערַאפרעד ענעגייא ענייז ןופ טקַאפ רעד רָאלק

 ןיא סָאד ביוא ןוא ,הלועּפ עּפַאנק ַא ןעמוקסיורַא טעװ דייר-ףָארטש ןוא

 ןרטטלע יד רַאפ ,זיבר ןרַאפ ארומ טראפ ךָאד ןבָאה סָאװ ,רעדניק ייב יױזַא
 -ָאמ ,ןענרעל ןרַאפ ןעמוקַאב ייז סָאװ סנכייצ יד ןבאה ןעניז ןיא ןזומ ןו

 טנייה ,רעדניק טימ ןָא טשינ טייג סָאד ביוא זיא --- ךרוד ייז ןלַאפ רעמ

 וליפא סָאװ ןוא רסומ ןייז טשינ ןענעייל סָאװ ענעסקַאוװרעד טימ ןכש לכמ
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 שיריי עירעפמיא יד

 -עג שרעדנא ןענעז ייז ביוא ןופרעד טכַאלענסיוא ךיז ייז ןטלָאװ ,ָאי ביוא
 ,טמיטש

 טימ ןעשַארטס ןוא ןפָארטש טגעלפ דיגמ רעשידָאמטלַא רעד ןעוו

 ןדיי הדע ןַא טַאהענ ךָאד רע טָאה ,טלעוו רענעי ףיוא רעטיר עקידרעייפ

 ןעטעג זיא רעקיצנײא רעדעי סָאװ ןוא ,םעד ןיא טביילנעג ןבָאה סָאװ

 רעבָא סע טָאה ןעניז ַא רַאפ סָאװ .ןייזליווװ סענעגייא ןײז ןיא ןָאטעגניײרַא

 ַא ןבָאה טעוװ שידיי יצ ןָא טשינ ללכ ייז טייג סע סָאװ ןשטנעמ ןרסומ וצ

 זיא ?טפנוקוצ ַא טָאה קלָאפ עשידיא סָאד וליפא יצ ןוא ,טשינ רעדָא םויק

 רוטלוק עשידיי יד סָאװ עכלעזַא וצ ? רע טדער ןעמעוו וצ :אישק יד ךָאד

 יצ ,-סומ ןייז ןוא גָאלקעג ןייז ייז ןטרַאד יצ ,רעדיוו ךיז טגערפ ?ביל ייז זיא

 ,רוסא זַא ?טעברַא רעייז טימ ןייגוצנָא טומ רעמ ןבעג ייז סָאד טעװ

 במָאלַאנ יװ ,לַאטַאפ ,לָאמש ױזַא טלאה סע זַא ןטלַאהעג טלָאװ ךיא ןעוו

 סעּפע ףיוא טייצ ייימ טדנעוװרַאפ רעסעב ךיא טלָאװ ,סיורַא ךיז טנָאז

 ,שדעדנַא

 ךיא ןוא -- ןייז הדומ עֶלַא ןזומ זדנוא ייב קידלגיופ טשינ זיא'ס זַא

 טמוק רע .וצוצ-ףיורַא ךיא קוק ,וצוצזּפָארַא טקוק במָאלָאנ תעב רעבָא ,םכותב

 לָאצ עבלעז יד עז ךיא ."קידיײל-בלַאה, סיוא טפור ןוא לאז ַא ןיא ןיירַא

 סָאד טַארוקַא ךיז טכוד -- ?לופ-בלַאה זיא לַאז רעד, גָאז ןוא ןשטנעמ

 .ןדישרַאפ ןייז ערעדנַא ףיוא גנוקריוו יד טעוװ ןגעווטסעדנופ ןוא ,עבלעז

 ןענעז סרעוט-רוטלוק יד ןופ ךס א זַא טנַאקַאב טשינ רימ ןיא יצ

 יד טנַאה רעד רעטנוא קעװַא ןכַאמ ייז ןוא סרעכַאמ-רוטלוק ךעלנטגייא

 -קעװַא ןענָאק ךיז ןלָאז ייז ידכ ,טרעדָאפ רוטלוק רעזדנוא סָאװ םירקיע

 יד ףיוא שזַאלּפרעמוז ַא ףיוא ןוא רעטניוו ןפיוא עדירָאלפ ןייק ןרָאּכ

 יד ןטייברַאפ וצ ןדיא ןופ הנהנה יד דמערפ רימ זיא יצ ? םישדח עסייה

 זַא ,ןעלמוט ןיא רדסכ טלַאה עמ זַא רעבָא ,רו-"טרָאק , ַא ףיוא רוטלוק

 ךָאד ייז ןלעװ ךוב שידיי ןייק טשינ טנעייל רענייק ןוא רעטנוא טייג שיריי

 טרעקרַאפ .הלובחת  ַאזַא ןָא ןּפַאכנָא ךיז --- ייז ןופ ערעסעב יד וילפא ---

 טשינ ןענעז סָאװ ,רעכיב סיױרַא ָאי ןעייג סע יװ ייז טזייוו ןעמ זַא רעדיוו

 ךיז ייז ןלעוו ,סרענעייל ןַארַאפ ָאי ןענעז סע זַא ,עשילגנע יד יװ רעגרע

 יד לסיב ַא ןגייברַאפ ןוא ערעדנַא ןופ רסומ ַא ןעמענּפָארַא טרָאפ רשפא

 ַא וליפא סָאװ ,ןינע ןגנירג ַאזַא ןעייקעצ ןעד ןעמ ףרַאד יצ .הזה םלוע

 ?ןענָאקרעדנָא סָאד זומ לגניי-רדח

6 

 ארֹומ יד .ה .ד ,"עיבָאפָאנע, ףיוא רעטייוו ךיז טפוררַאפ במָאלָאג

 רערעסעב ַא טלָאװ רשפא .האנש ןימ ַא ןיא רעבירַא טייג סָאװ ,ךיז רַאפ
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 קצב ָא ר .א .א

 ןיא סָאװ ,קלָאפ םענענייא ןרַאפ ארומ .ה .ד עיבָאּפָאגטע ןעוועג ןימרעט
 טשינ ןעמ טפערט סָאד .קלָאֿפ םענעגייא ןופ גנוטכַארַאפ ַא ךעלטננייא

 ןבָאה רימ .קלָאפ סיורג ַא ןשיווצ ןטעטירָאנימ ךס 'ַא ייב רָאנ זדנוא ייב רָאנ

 טלַאה רע .ןדיי עטרילימיסַא ןשיווצ ;טריטַאטסנָאק במָאלָאג יו ,בורל דָארג ייז

 זיא --- רוטלוק רעשידיי ןופ גנוטיײרּפשרַאפ יד --- עיצַאלוקריצ-רוטלוק יד זַא

 ױזַא יז .טייקיניילק ןייא טשינ רעמ .דלָאג יו תמא ,לטימ-ןגעק קרַאטש ַא

 עסיורג ַא ןעװעג רעכיז זיא ןליוּפ ןיא ? רעסַאו ןרעביא ץַאק יד טמוק

 ןעועג טשינ עיבָאפָאנטע רעדָא עיכָאפָאנע יד ןיא יצ .,עיצַאלוק-יצ-רוטלוק

 ? ןטרָאד

 ףרַאד ןעקנירטנָא ןזָאל ךיז טעוװ דרעפ סָאד רעדייא ןַא ךיז טכוד רימ

 ךס ַא ןָאק ךיא ןוא -- ןטנעדוטס עגנוי יד ביוא .קיטשרָאד ןייז לכ-םדוק סע

 תועידי ןייֵק ןבָאה -- ןסַאלק ענעגייא עניימ ןופ עקַאט םעד ןנעוװ ןלייצרעד

 ןרעה ייז סָאװ ץלַא ביוא ןוא ,ןָאטעג זדנוא ייב טרעוו סָאו סעד ןופ טשינ

 טשינ יאדווא ייז ןלעוו ,ןברַאטש םייב טלַאה שידיי זַא ןיא סוהימרי יד ןופ

 .עיצקעל רעשידיי ַא וצ ןייג רעדָא ךוב שידיי ַא ןענעייל ךיז ןענרעלסיוא

 ןַא ,חומ ןיא ןקַאהנײרַא ,ןרינירטקָאדניא ייז ןעמ ףרַאד המכה תישאר ןיא

 ןקיטסייג ןיא ןכַאז עטוג ןלעפרַאפ ייז זַא ,םוקמוא ןופ טייוו ןטלַאה רימ
 ןוא ןטקַאפ יד ןעגנַאלרעד ייז ןעמ זומ ןרינירטקָאדניא וצ ייז ידכ .ןבעל

 ערעדנַא ןגעקַא ןעמעש וצ טשינ ךיז טָאה שידיי זַא תויאר טיס ןזייווַאב

 וצ רדסכ ךיז ךיא ערַאטס סָאד טָא ןוא .ןרוטַארעטיל ערעדנַא ןוא תונושל

 .ןסַאלק-לושלטימ יד ןופ טניז ןָאט

 םערָאפ ןיא עיציוומַא ךיא רעוװיל ןעלקיטרַא עניימ ךרוד ,רבדה רוציקב

 ןלעװ עטרילימיסא יד .טנַאקַאב טשינ ןענעז סָאװ תויאר ןוא תועידי ןופ

 יד ןיא ןָאט קוק ַא רעבָא ייז ןלעװ ,ןעלקיטרַא עשידיי יד ןענעייל טשינ

 ןעלקיטרַא עשידיי יד וליפא זַא רימ וצ ןָא טמוק םעד ץוח ןוא ,עשילגנע

 ןסיוו טשינ לָאמנייק ןָאק עמ .רעזייה עשיטנעדוטס ןיא ןסיוא טשינ ןביילב

 במָאלַאג דניירפ סָאװ ראטנעווניא ַאזַא ןופ עקַאט .ןפערט טעוװ העּפשה יד יוִו

 טסקַאװ שזיטסערּפ רעד ןעוו ןוא ,שידיי ןופ סעיצקַא יד ךיז ןבייה ?טבמ זיא

 יימיסַא ןַא טעװ ,ןטײרּפשעצ ךיז סעוו רוטלוק יד זַא טכיזסיוא ןַא ָאד זיא

 ןייג ןעמ טעװ ,לוש רעשידיי ַא ןיא ןענרעל רעדניק ערעייז ןבעג לרָאּפ טריכ

 .וו .ַא .א ,בולקיןעייל ַא וצ ןייטשוצ רשפא ןעמ טעוװ ,עסעיּפ עשידיי ַא ןעז

 וצ תוכייש ןייק טשינ ןבָאה ןעלקיטרַא עניימ ןַא ּפִא ןיטולחל ןקייל ךיא

 -ענ םעד ןופ לסיבַא ןצינ ןענָאק סרענעייל ןעצ ביוא .עיצַאלוקריצ-רוטלוק

 ןענָאק 10 יד םירָאװ ,הבוט ַא ןיוש זיא טלעטשעגוצ ָאד טרעװ סָאװ רעוו

 .טנזיוט --- טרעדנוה רַאּפ יד ןוא ,טרעדנוה רֶאּפ ַא ןקריווַאב

 סהנמלא רעד ןוא עשילא טימ השעמ יד רימ ןופ רעפעב טסייוו במָאלָאג

 סאיבנ םעד ךרוד טיוט ןופ עקַאט ןרָאװעג טעװעטַארענּפָא זיא סָאװ דניק

 .ןעכוכ
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 שידיי עירעפמיא יד

 ,דניק סָאד יװ לָאמש ױזַא ןטלַאה הלילח ןיוש לָאז שידיי ןעוו וליפא

 יַא טרפב ,ןעכוכ ןקיריא טנזיוט ַא ךרוד תמ םעד ןעקיײהּפָא ךָאנ ןעמ ןָאק

 ,ןזיוועגנָא ןיוש בָאה ךיא יו ,ףיוא טסע ןוא וויטקודָארּפ זיא תמ רעד זַא

 ,רָאי ַא רעלָאט ןָאילימ 15--19 ַא
 -רעסנַאק ןופ סערגנָאק ַא ןעמוקעגרָאפ ןיא קירק םישדח רֶאַּפ ַא טימ

 טייקיטיינ יד ןרָאװעג טנַאטַאב ?עיצעּפס זיא סערגנָאק ןפיוא ,םיריוטקָאד

 -רעּפמייש ןיוש טָאה טנעיצַאּפ רעד ןעוו וליפא עיצַארוק רעד טימ ןייגוצנָא

 ןָאק רענייק םירָאװ ,ןבעל ןביילב וצ ףיוא טשינ גנונעפָאה םוש ןייק ךעל

 זיא ללבכ רעד טָא ביוא .ןעגנערב טעװ גָאט רעטייווצ רעד סָאװ ןסיוו טשינ

 יד ןופ טקיניײּפעג ךָאד טרעוו סָאװ דיחי ַא עגונב ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא

 תהא לא ָאט ,טיוט םעד ךיז ףיוא טעב ןיילַא רע ןוא ,ןקָאטיײװ עכעלקערש

 זַא ןייז םרוג ןוא רוטלוק ַא ןבעל סָאד ןנָאזּפָא טשינ ןעמ רָאט המכו המכ

 .יז ןטייט טושּפ ןוא ,טנעה יד ןזָאלּפָא ןלָאז עלַא

 ַא רַאְפ סָאװ -- לָאמ ןטלפיוו םוצ ןיוש ןוא --- ךיא גערפ לָאמַאכָאנ

 ןבָאה יצ ?ןופרעד רימ ןעניוועג סָאװ ,יירעגָאלק עקידרדסכ יד טגנערב ןצונ

 ןגעקטנַא ןעמרַאיל ייז רעדָא ? ןזיוועגנא הלונס ןייא שטָאכ סרערעטיב יד
 ַא ןרעו טלייטעגוצ טעװ ייז זַא ןבעג טעװ טָאנ ןענַאװ זיב ,סעימערּפ יד

 -עקילק עקיטשינ ַא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןכַאמ ייז רעדָא ,עימערּפ

 ןעיירש ןופ יו ױזַא ,ןעמעלַא טימ ץלַא ףיוא ןָא ןעיירש ייז רעדָא ,עיצקודָארּפ

 לָאז עמ ןא ןעװעלערּפ ייז רעדָא ,רוטלוק עטכער יד ןרעוו טיובעג טעוו

 ,סרערָאנש ןרעוו וצ םירבחמ ןטָאברַאפ רעדָא ,ןענַאמָאפַארג יד ןטָארסיױא

 ? העושי יד ןעגנערב סע לָאז סָאד טָא

 בילוצ םיא בָאה ךיא ,רעפטנע ןַא ןטעבעג רימ ייב טָאה במָאלָאג רבח

 ןעוועג טלָאװ טציא ,טייצ ןיא קחוד ןוא ימ רעד ףיוא טקוקעג טשינ ןָאטעג

 טימ ןוא ,ןעוועג ?נעב אטוח בָאה ךיא סָאװ טימ ןזייװַאב ןָאק רע ןעוו טוג

 הדירי רעד טימ לעלַארַאּפ זַא טלַאה ךיא ביוא טסימיטּפָא ןַא ןיב ךיא סָאװ

 ךיז טעז סָאװ ,הילע ןַא טסקַאװ רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןוא שידיי ןופ

 ןפלעהוצוצ זדנוא ןיא טדנעוועג זיא סָאװ ןוא םיטרדּפ ךס ַא רָאג ןיא סיױרַא

 .גננוקיטומ ךרוד

 רַפֵת ןיא ןבָאה רימ סָאװ לָאבמיס ןרעייט םעד ןסעגרַאפ טשינ רימָאל

 רעד ןיא טנעה יד ןביוהעגפיוא ןטלַאהעג טָאה ונבר השמ תעב :םירפסה

 טנעה יד טזָא?עגנורַא טָאה רע זַא .תונוחצנ ןענווועג ןדיא יד ןבָאה ,ךייה

 ;סעּפע ןָאט וצ סָאד זיא ,טנעה יד טבייה עמ ןעוו .הלּפמ ַא ןטילעג ייז ןבָאה

 .עיצַאנגיזער ,שואי ,טײקטזָאלעגּפָא סע טסייה טנעה יד רעטנורַא טזָאל עמ זַא

 ,קלָאפ םייב עיטסעגוס יד ןטלָאגעג ןיוש טָאה ןטייצ עשילביב יד ןיא ,ָאי

 -קעלָאק רעד ןיא ?ָאד עקיטלַאװעג ַאזַא טליּפש סָאװ עיטסעגוס יד טָא ןוא
 י"פוק רעזדנוא ןיא ךיוא העּפשה ריא סיוא טעװעטלַאװ עיגָאלָאכיסּפ רעוויט

 .טלעוו רעלערוט
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 עקניל יד ןופ לכשה רסומ ַא

 רעזדנוא ןופ בצמ םעד רעביא ןביירש וצ ךעלנעמ םיוק זיא סע

 עקניל יד ןוא עטכער יד ןשיװצ ןעגנואיצַאב יד ןיינייבראפ ןוא רוטלוק

 .רוטלוק רעשידיי רעד וצ תוכייש רעייז ןוא

 טלָאװ לטלעוו רעזדנוא ןעוו ןעוועג טלָאװ סָאװ :;לָאמַא ךיז גערפ ךיא

 ןרענַאל עדייב ןופ עלַא רָאנ ,עקניל ןוא עטכער ףיוא טלייטעצ ןעוועג טיִנ

 ןָאק ןעמ רעדָא .גנוטכיר ןייא ןיא ןגָאװ-רוטלוק םעד טּפעלשענ ןטלָאװ

 ןַא ןרימרָאפ ןלָאז ןעײטרַאּפ עדייב זַא ןַאלּפ ַא ןעוועגנ טלָאװ סע יצ ,ןגערפ

 ַא זיב .רוטלוק רעשידיי רעד ענונב טעטימַאק-ריפסיוא ןשיאיײמרַאּפמוא

 -עשזדנַא סָאל ןיא ןוא עדַאנַאק ןיא ןבעגעגנייא סע ךיז טָאה דַארנ ןסיוועג

 סע טזייוו עקיסקעמ ןיא ןוא ,סערייא סָאנעוב ןוא קרָאידוינ ןיא רעבָא ,סעל

 -עגנָא ליפוצ ןענייז עטכער יד ןופ רעטימעג יד ,ןסָאלשעגסיוא ןייז וצ סיוא

 -נטַאר ןופ םיחצור יד טימ טריציפיטנעדיא ךיז ןבָאה סָאװ עֶלַא ןנעק ןדָאל

 יד ןעז טלָאװעג טינ טושּפ ןבָאה רעדָא דנילב ןעוועג ןענייז ןוא דנַאמרַאֿפ

 ןייז ןומ סָאװ ,עיטַארקָארויב רעשיטסינומָאק רעצנַאג רעד ןופ טייקשהיח

 ןענופעגנ ןטרָאד ךיז טלָאװ רעמָאט םירָאװ ,דוסי עמאס ןזיב טליופעגכרוד

 רעדָא טזומענ רע טלָאװ ,ךיז ןיא רשוי סָאמ עסיוועג ַא טָאה סָאװ רענייא

 ןייז ןרילראפ טינ ביוא ,טּפוטשעגסױרַא ןרעו רעדָא ןעלצרַאװסיױא סָאד

 ,ּפָאק

 קירק רָאי 20 ַא טימ ןַאלָאר ןעמָאר וצ טדנעװעג ךיז בָאה ךיא ןעוו

 רע טָאה ,ןגרעבניצ לארשי ןעיײרפַאב ןגעוו ןרינעוורעטניא ןווורּפ לָאז רע זַא

 סעּפע ןלעוּפ טנָאקעג ךָאנ רע טָאה טבעלעג טָאה יקרָאנ ןעוו זַא ןבירשעג רימ

 ןייק רע טָאה טיוט סיקרָאג טניז רעבָא ,תונברק עכעלקילנמוא יד תבוטל

 ןעועג יקרָאג זיא טסיזמוא טינ .םינינע עכלעזא ןיא טינ העּפשה םוש

 ןסייוו רימ יו ןוא ניוא ןיא ןרָאד ַא יוװ ןרָאטַאדיוװקיל ענייז ןוא ןענילַאטס

 סָאד טמוטשרַאפ לָאמ עֶלַא רַאפ לָאמ ןייא ןוא טמסרַאפ םיא ןעמ טָאה ,ןיוש

 וצ ןדנעו ךיז לָאז ךיא ןטארעג רימ טָאה ןַאלָאר ,דנַאלסור ןופ ןסיוועג

 עשירָארעטיל ןיא העד עסיורג ַא טָאהעג ןבכָאה לָאז סָאװ אוַאסַאטס םַאדַאמ
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 שידיי עירעפמיא יד

 -ַאנרעטגיא יד לַאנרושז ןסיורג ןופ עשרָאטסקַאדער יד ןעוועג זיא יז) ןזיירק

 רעטטנע ןייק רעבָא ןבירשעג עקַאט בָאה ריא וצ .(רוטַארעטיל עלַאואיצ

 לָאז יז זַא טלעפעג טינ םינּפא ריא טְלָאװ רעט .ןעמוקַאב טינ ךיא בָאה

 ינַאּפמָאק ןוא ַאירעב ןופ עירענישַאמ ןייטפוי רעד ןיא ןשימניירַא ךיז

 ןרַאפ ןעוועג זיא סָאד יצ ,ןרָאװעגנ טיירפַאב זיא גרעבניצ זַא טגָאז עמ

 זַא ןייז ןָאק סע רָאנ ,סיוועג ףיוא טינ ךיא סייוו טיוט ןכָאנ רעדָא טיוט

 "נייא קרַאטש ךיז טָאה סָאװ עיצַארעּפָא ענעטארעג ענעי יװ ןעוועג זיא'ס

 ןענַאסלעגרעב ףיוא ,ונ .ןברָאטשעג ךיילנ זיא טנעיצַאּפ רעד רָאנ ,ןבעגעג

 ןעוועג זיַא רע ןעוו ,ןיירַאפ רעביירש ןשיסור םעד ןופ רַאטערקעס רעד טָאה

 ןא ןוא ,ןַאמ רעטלַא ןַא ןעװעג זיא ןָאסלעגרעב זַא טגָאזעג ,עקירעמַא ןיא

 רשפא ךָאנ רימ ןפרַאד ,ןברַאטש ןומ ?לכ ַא ךָאד רימ ןבָאה ,ןַאמ רעטלַא

 ןיא רע זיב םיא ןסישרעד ןטימ טרַאװעג ןבָאה סָאװ סַאירעב יד ןעקנַאד

 םיא עדעװַאקנע יד טָאה גָאטנריובעג םוצ טקנוּפ ןוא ,טלַא רָאי 70 ןרָאװעג

 "רעב .הנש םיעבש םהס ונתונש ימי קוסּפ םעד ןייז וצ םיקמ ידכ ןסָאשרעד

 ךָאד רע טָאה ןטרָאד ןופ םירָאװ ,םיליהת ןופ ןטלַאהעג ךָאד טָאה ןָאסלעג

 םיא ןעמ טָאה (היחא יכ תומא אֹל) עסעיּפ ןייז רַאפ ?טיט ַא טכוזעגסיוא

 ,סוסּפ ןטייווצ ַא ןופ גנוריזילַאער רעד טימ ןעוועג דבכמ

 יד טימ ןַאּפש-רוטלוק ןיא ןייג וצ הצורמ רָאנ טינ ןענייז עקניל יד

 ייב אלימ .גנוקיגייאראפ ַא ןקריווצסיוא טוהל טושּפ ןענייז רָאנ עטכער

 -כעלגעמ א עז ךיא ןעוו גנוקינייאראפ ַאזַא טכער ןעוועג ןיוש טלָאװ רימ

 ײסעג טינ טלָאװ גנוקקינייארַאפ ַאזַא זַא רָאפ ךיז לעטש ךיא רעבָא ,טייק

 ךָאנ ןרָאװעג טלָאװ סיר רעד ןוא -- םירוּפ זיב תינעת רתסא ןופ טעיַאט

 .רעירפ יו רעסערג

 ,טסירטנעצ ַא רַאפ ךיז טלַאה ךיא ןוא) ןײטשרַאפ וצ רעווש זיא סע

 סָאװ ןשטנעמ ַא ןופ ןעגנַאלראפ ןָאק עמ ױזַא יו (קניפ טינ טכער טינ

 סרעקינייּפ יד טײרגקנַאד ןייז לֶאז רע זַא ןרעוו טקיניײּפעג גנַאל ןרָאי טגעלפ

 -ער יד (תמא םוצ רעטנענ זיא סיפ יד טימ ןטערט) ןטערטרַאפ ייז תמחמ

 -רַאפנטַאר ןיא "ןדע ןנ, ןייז ןגעוו ךוב ַא ןַאמסָארג .מ טביירש .,עיצולָאװ

 קַאז .א טלייצרעד .טרָאק רעד ןיא סאו ַא ,רעלדניווש ַא רע זיא דנַאב

 ןוא טפא?לקשעג טָאה רע ווו ריביס ןופצ ןיא ןשינעראפרעד ענייז ןגעוו

 ןופ רָארוקָארּפ רעד .ה .ד ,לַאנרושז-"ףוקיא רעד םיא טלדיז ,טנקערקעג
 ןעוו הבוט ריכמ טינ זיא סָאװ האירב עדליוו ַאזַא זיא רע סָאװרַאפ ,{ןטרָאד

 עמ ייא ,סיוא םיא טעשַאּפ עמ ןוא ץיַאלּפ ןקידהיחמ ַאזַא ןיא םיא טלַאה עמ

 רע ןעוו םירָאװ ,ןעמוקעג םיא סע ןזיא ,יירפ רעד ףיוא טזָאלעג טינ םיא טָאה

 ?טעּפעשטעג ןעד םיא ןעמ טלָאװ ,עיצולָאװער דעד ןופ אנוש ןייק טיִנ זיא

 רעד זַא ,ןדיא עכלעזַא ּפָאק ןיא ןעּפוטַאּפ טנַאקעג ךיז סע טָאה ןעוו

 -קָאד עשידיא עטסטמירַאב יד זַא ןוא עיצַאזינַאגרָא-ןָאיּפש ַא זיא טניאשזד

 ןופ םילודנ עשיטיִלָאּפ יד ןטייט וצ גנורעוושרַאֿפ ַא טכַאמעג ןבָאה םיריוט
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 הַאב ָאר .א .א

 ?כלעזַא ףיוא ןייגוצנייא ןלעוּפ ךיז ייב ןענָאק ןדיא ןעו --- דנַאלסור

 זיא ,ןלַאפעגנייא סכלעזַא טלָאװ סרעקיָאנַארַאּפ רָאנ סָאװ םילובלב עקידמיואמ

 יפיונוצ ןענָאק ךיז ןלָאז ןרעגַאל ייווצ יד זַא קוקסיוא םוש ןייק ָאטינ רָאג

 יקעװַא ןצנַאגניא טלָאװ עיגרענע יד ,?ערוטלוק סעּפע ןכיירגרעד ןוא ןעמוק

 .יירענעלש ןוא ןעיירענירק ףיוא דוביאל ןעגנַאגעג

 תועיכת ןוא תונעט ןסירעגסיױרַא קידנעטש ךיז ןטלָאװ טכירעגמוא

 טינ ךיז ןעמ טלָאװ ןייז םינ לָאז עמ ןטלַאהעגנייא יו ןוא ןעגנוציז יד ייב

 .ןפָארטעג טָאה'ס סָאװ םעד ךָאנ ןרילָארטנָאק טנַאקעג

 ץקידרעירפ ערעייז ןָא ןעננעה הבושת-ילעב עקיטציא ןוא ןטסינומָאק

 ױרטוצ .?טניזעג םוצ יורטוצ רעייז ףיוא תונברק סנילַאטכ וצ ןעגנואיצַאב

 יוחטוצ רעד ןעוו ןרָאװעג טדערעג סע זיא ןעוו רָאנ ,הדימ עטוג ַא עסַאט זיא

 ןָארג ייז ןבָאה סָאװרַאפ זיא אישק יד דעבָא ,ןשטנעמ עכעלרע וצ זיא

 ןעקנורטרַאפ ןבָאה סָאװ םילשומ יד ןוא טניהיייצילָאּפ יד וצ יורטוצ טָאהעג

 וליפא ןבָאה סָאו ןרעטלַא ןוא ןכילרע וצ תעב ,טולב ןיא סרענגעק ערעייז

 ןיא סרענגעק עקניל ןקידײטרַאפ וצ יבא טייהיירפ רעייז טימ טריקיזיר

 תומשנג ערשכ עכלעזַא וצ ,ושוי-יצילמ ןייק טַאהעג טינ ןבָאה סָאװ ןליוּפ

 זַא ייז ףיוא ןביולג טנָאקעג ןבָאה ןוא יורטוצ ןייק טָאהעג טינ ייז ןבָאה

 סע טלָאװ ףרוטמ ַא וליפא סָאװ ןרעלטיה רַאפ ןענָאיּפש ןעוועג ןענייז ייז

 .טכַארטעגסיוא טינ

 סָאװרַאפ ָאט ,ץורית ַא זיא עדנערג יד ןריפ סָאװ יד וצ יורטוצ ביוא

 ןַא טביילגעג ןבָאה סָאװ רעטלַאלטימ ןופ קלאפ םוצ סעּפע ןבָאה רימ ןלָאז

 עֶלַא ןעקנעדרַאפ רימ ןלָאז סָאװרַאפ ןוא ,רעמענורב יד ןעמסרַאפ ןדיא יד

 רעדניק עכעלטסירק ןטחש ןדיא זַא גנוניימ ערעכיז ַא טָאהענ ןבָאה סָאװ

 םירמוכ יד ןיא יורטוצ טָאהעג ןבָאה ענעי ךיוא .טולב ייז ןופ ןּפַאצ וצ ידכ

 ,יורטוצ ָאי ביוא .ל?ובלב םעד ןפַאשעג ןבָאה סָאװ ןטסידנַאנַאּפָארּפ ןוא

 עכלעזַא ףיוא ןרעוו ןפרָאװעגסױרַא הדימ ערעייט ַאזַא לָאז סָאװרַאפ ָאט

 טלָאװ סע יװ קיטכיר ,סנבעל עכעלשטנעמ ףיוא ןריטנעמירעּפסקע סָאװ

 ןוא טָאג ַא ןופ ןכַאלסיוא ךיז סָאװרַאפ ? ןנילפ ןגעו טלדנַאהעג ָאד ךיז

 ַא וליפא סָאװ טייקידועלעפמוא ַאזַא ןביירשוצ םיא ןוא שטעג ַא ןעניד

 ? ןעמענ טינ ךיז טעוװ סּפױּפ

 טכוד בָאה ךיא ןוא ,ןעמענַאב טינ ןָאק ךיא סָאװ ןכַאז ץֵלַא זיא סָאד

 יד טָא .ןשטנעמ ןופ עבט יד ןייטשרַאפ קידנלעוו ,ןסענעגפיוא ןייצ יד ךיז

 סָאװ ערעדנַא -- ןשטנעמ עטכעלש ןייק טינ ןענייז ןעניז ןיא בָאה ךיא סָאװ

 -נעטינָאט ןיא עטכער יד ןופ רעגרע טינ ןוא עליווװ ץנַאנ ןענייז ןָאק ךיא

 רעד רָאנ טרינָאיצקנופ ןטכער םעד ןיא זַא טינ 9לכ ביולג ךיא .ןבעל ןכעל

 סָאװ יקסרימ ַא וליפא .תיחשמה ןטש רעד ןקניל םעד ןיא ןוא ,בוט-רצי

 טסילַאעדיא ןטנרעלעג אזַא ֹוצ יװ ןַאירעב ַא וצ יורטוצ רעמ טַאהעג טָאה

 רעדילַאס ַאזַא זַא לובלב טוב םעד טביולגעג ןוא שטיוועלעשמיש ר"ד יו
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 שידיי עירעּפמיא ירד

 ,ותעיסו ןענילַאטס ןנעקטנא גנורעוושרַאפ ַא ןכַאס טעװ ןַאמסטּפַאשנסיוו

 ן-טומסטוג ַא ןופ קורדנייא םעד טכַאמענ רימ ףיוא טָאה יקסרימ וליפא

 ןיא ,םענייק סטכעלש ןייק ןָאט טלָאװעג טינ טְלָאװ סָאװ שטנעמסקלאפ

 ןדייס ,תוחומ ערעייז ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ ןפיירגַאב וצ רעווש עקַאט

 06 ם8ס טאס} םא או הא! םוה א 6640:46' האס אט אשה 1

 טימ ןָא ךיז רעק סָאװ םזיטַאנַאפרעּפיה ַא רעדַא 1061 2

 ןַא עיידיא רעקידקופס א ןופ טכַאס עמ ןעװו ךעלריטַאנ ץנַאג .עיגילער

 זומ ,טָאגּפָא ןַא ןשטנעמ ןקידתונמחרמוא רעבָא ןקיאעפ ַא ןופ ןוא ,הנומא

 ןיא טּפשמ , רעייז ןוא סכער ןעוט םילבחמ ענייז זַא ,טביילגרַאפ ןייז ןעמ

 ."טכערעג
 העבטמ יד ןרעקמוא רימָאל טציא .העבטמ רעד ןופ טייז ןייא זיא סָאד

 סָאד ןבירשעגנָא ךיא בָאה םעד בילוצ עקַאט ןוא ,טייז רערעדנַא רעד ףיוא

 רעכיג ,אברדא .ףוצרּפ ןשיטסינומָאק םעד ןריקסַאמעד וצ ידכ טינ ,לטיּפַאק

 טייג ענַאפ רעשיטילָאּפ רעד ןיא טינ ןוא ,עטכער יד וצ גנודנעוו ןיימ זיא

 .רוטלוק עשידיי ןינע ןיא ןיירַא ָאד ךיז טסַאּפ ןביירש ןיימ רָאנ ,סע

 ןטייצ עטסעב יד ןיא וליפא ,שינעטער ַא רַאפ ייטש ךיא יוװ ןרָאי ןיוש

 ןופ לָאצ יד יו סיורג ױזַא ןעוועג טשינ סָאנ רעשידיי רעד ןיא לָאצ רעייז זיא

 עטניא רעשידיי רעד ןופ ענעטעמס יד ךיז טניפעג רעכיז ,רעננעק ערעייז

 ,ןטנַאלַאט ךס ַא ןניוצענוצ לָאמַא ןבָאה עקניל יד .עטכער יד ייב ץנעניל

 .טטסרעמ יד טייוו טַאהעג עטכער יד ןֿבָאה הפוקת רטנעי ןיא ןוליפַא רעבָא

 הכרעמ עקניל יד זיא ןנעיעג "עטיור, יד ןוא המחלמ רעטלַאק רעד טניז

 טסעומש רעוװ .עקירעמַא ןיא רָאנ טינ ןוא ,רעגרע ןוא רעגרע ץְלַא ןרָאװעג

 ןעגנוקעלּפטנַא יד ןוא ןענילַאטס ןופ גנוקילײהטנַא רעד ךָאנ רעטציא ןיוש

 עשידיי רעטרעדנוה ןופ גנוקיליטרַאפ רעד ןוא תוחיצר עכעלרעדיוש יד ןגעוו

 -נופ ,ןגיטשעג טינ סרוק רעשיטסינומָאק רעד יאדווא ךָאד זיא ,סרעביירש

 ,ןלַאפעצ ךיז ןלָאז סעיצַאזינַאגרַא עקניל יד זַא טינ ןעמ טעז ןנעווטסעד

 םעדכָאנ טציא וליפא ןוא ,רעכיב ןוא ןלַאנרושז ,ןעגנוטייצ סיױרַא ןביג ייז

 תמאב זיא סע ןוא ןברָאטשענ זיא חלושמ רעכעלניוטסיוא קרַאטש רעייז יו

 ינעמַאזוצ ןייק טלוב טינ זיא ,ןינב-רוטלוק רעייז ןופ לייז ַא ןלַאפעגנייא

 ערעכעה ךיז ןעניפעג ייז ייב זַא ןסעומשנייא טינ רימ טעוװ רענייק .ךָארב

 ייז זַא ןדערנייא ךיז טעוו ףרוטס ַא רָאנ ןוא ,עטכער יד ייב יװ ןשטנעמ

 ןענָאק סָאװרַאפ אישק ַא עקַאט ךָאד זיא -- עװקסָאמ ןופ טלעג ןעמוקַאב

 ןרישזנַארַא ,גנוטייצ עכעלגעט ַא ,ןלַאנרושז ןבעגסױרַא ,ןדנָאפ ןפַאש ייז

 ןטסָאמרַאֿפ ךיז ןבָאה ןוא ןטנוװָא-רוטַארעטיל ןוא ןעננולעטשסיוא-טסנוק

 יו .וו .ַא .א ןזיירק-ןעייל ,ןרָאכ טימ ,ןלוש-רעדניק טייק רעצנַאג ַא טימ

 ,ןטילעג תולּפמ ליפ ױזַא סנטצעל טָאה סָאװ גנונעװַאב ַאזַא סָאװ סע טמוק

 רעדיוו ןימ ַאזַא ןזיװַאב ןָאק ,ןדרָא-רעטעברַא ןופ גנוזיילפיוא יד ?שמל
 טינ ןבָאה ןוא ןטייקכעלגעמ ליפ ױזַא ןבָאה סָאװ ,עטכער יד תעב .דנַאטש
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 הַא בָא ר .א .א

 טינ טייוו ייז ןגָאי ,רעמ ךס ַא לָאצ ןיא ןענייז ןוא תורצ עקידנסיורד ןייק

 .ןעגנוכיירגרעד-רוטלוק ןיא רעבירַא
 ךיא בָאה ,טּפגוקוצ ןופ רעטלַאוװרַאפ רעד ןעוועג זיא קַאװָאנ ,ה ןעוו

 סיזירק ןקידנעטש םעד ןרעלקרעד ןָאק עמ ױזַא יו טגערפעג טָאהעג םיא

 טינ ךיז טזייוו סע ןוא ,רעלוגער סיױרַא טייג רוטלוק עשידיי יד תעב ,ןטרָאד

 ןרעוו רעדָא ןלעטשּפָא ךיז ןפרַאד ןרעמונ ןעוו סיזירק א ןופ ןמיס םוש ןייק

 -ענ קַאװָאנ רעליוו רעד רימ טָאה סָאװ .םישדח 3 ןופ ךשמב טריניבמָאק

 טקידירּפַאב טסיירט ןימ ַאזַא "?רעסעב זיא ןטרָאד טניימ ריא , ?טרעפטנע

 ייב ,טגָאזעג רעפעב רעדָא ,רענרע ךס ַא ןייז טפרַאדַאב טָאה ןטרָאד .טינ

 טפנוקוצ יד ךָאד טָאה .רעפעב רועיש ַא ןָא ןייז טפרַאדַאב טָאה טפנוקוצ רעד

 גנַאלןרָאי סטרעװרָאּפ רעד ךָאד טָאה ,ןרָאי-רעגָאיּפ יד ןופ עיצידַארט ַא

 טליפעגנָא סרעביירש טנזיוט ַא םורַא ךָאד ןבָאה .טפנוקוצ יד ןטלַאהעגסיוא

 יד ןופ ןדנעטשמוא יד ןכיילנרַאפ ןעס ןָאק ױזַא יו .גנטנרָאי רעקילדנעצ יד

 -עייל רעמ ךס ַא ןבָאה טינ טפגוקוצ יד לָאז סָאװרַאפ ָאט ,ןלאנרושז ייווצ

 ?ףָאטש-ןעייל ליפ ױזַא לָאמ ייווצ ןוא סרענ

 השעס יד ןזיא סָאװ :זירַאּפ ןיא ןצימיא טגנערפענ ךיא בָאה רעדיוו

 ןצרוק ַא ךָאנ ןעגנַאנעגרעטנוא ןיקיורפע .י ןופ טיוט ןטימ זיא סויק סָאװ

 ןיא ןוא רעלוגער סױרַא טמוק טבירשטייצ רעזירַאּפ תעב ,ךיז ןעלגנַאר

 -טנע רעד ?לַאירעטַאמ ןטיול רעטנענ ןעוועג רימ זיא סויק םנה ,שודגו אלמ

 עטכער יד ייב זַא ןעוועג זיא ,ןיטעָאּפ רעקניל ןייק ןופ טינ אקווד ןוא ,רעפ

 ,גנורעלקרעד עבלעז יד ןעוועג ןיא םוטעמוא ,עיצַאזינַאגרָא ןייק ָאטינ ןיא

 ייס ךס ַא רָאנ ףיוא ןעוט עקניל יד זַא זיא הרוש עטשרעטנוא יד

 םענופ ןכות ןפיוא םיככמ ןיב ךיא זַא טינ טסייה סע) ןלוש ערעייז טימ

 ייס ,סעבַאגפיוא ערעדנַא ןוא ןלַאנרושז ערעייז טימ ייס (ןטרָאד ןענרעל

 לָאצ רעּפַאנק ַא טימ סָאד ןוא-- ןעגנולעטשסיוא ןוא ןטנווָא-רוטלוק ערעייז

 .ייז ןופ רסומ ַא ןעמענּפָא ךיז ןוא ןרעדנוווַאב םוצ זיא סָאד ןוא -- תוחכ

 טסייה עמ זַא ןטרָאד .טזָאלענּפָא ןענייז עטכער יד תעב וויטקַא ןענייז ייז

 רַאפ טעברַא טנָאמ עמ זַא ,ןעמ טמוק ץנערעּפנָאק רעדָא גניטימ א וצ ןעמוק

 סע .סרעכַאמ רעמ ןבָאה עטכער יד .סרעוט ךיז ןעוואי ,קעווצ ןסייועג ַא

 ייב טקרעמ עמ סָאװ טייקטיירג-תונברק יד טלעפ סע ןוא ןילּפיצסיד טלעפ

 .עקניל יר

 רימ ףיֹוא תומוערת ןעמ טָאה עטכער יד ןופ ןויירק עפיוועג ןיא

 רַאפ טלַאה ךיא סָאװ ,ןלַאנרושז יד ןשיװצ טנכערעגסיוא בָאה ךיא יאמלה

 המישר יד טכאמענ בָאה ךיא ןעוו .עקניל עכעלטע ,שיריי ןיא עטסעב יד

 ןופ רעדַָא עטכער יד ןופ זיא לַאנרושז רעד יצ ןלאפענוייא םינ רימ זיא

 ןוא ןעלקיטרא עקיגָאװ ןוא עטסנרע טקורד לַאנרושז ַא ביוא ,עקניל יד

 -ָאנניא םיא אקווד טינ ךיא לעװ ןטייז 64 זיב 48 ןיא ערלונער סיורַא טייג

 רעקיטַאנַאפ ןענייז סױרַא םיא ןבינ פָאװ םייל יד סָאװ בעד בילוצ ןריר
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 שידיי עירעפמיא יד

 ךָאד סע זיא ךעלטנגייא .רעדיוורעד רימ זיא עיגָאלָאעדיא רעייז תמחמ רעדָא

 ןעלדיז וצ ייז רעדָא רענגעק ןרירָאנגיא וצ ךרד רעשיטסינומָאק ַא ןעוועג

 רימ ןלָאז סָאװרַאפ ָאט ,ןַאּפש ןיא ייז טימ טינ ןעייג ייז סָאװ רַאפרעד רָאנ

 ןַא טימ ןרָאװעג ןריובעג טינ טלָאװ ךיא ןעוו וליפא ?עבלעזסָאד ןָאט ךיוא

 ןיא ,רעפסָאמטַא רעשילגנע ןא ןיא גנויצרעד ןיימ טלָאװ ,היטנ רעוויטקעיבָא

 -ַאב וצ םיוטש םעד ןבעגעג רימ גנולוש עירָאטַארָאבַא7 ןיימ ןוא ,עדַאנַאק

 ופיפא טציא ךָאנ ןענעז סע .ןלונ יו טינ ןוא ןשטנעמ יווװ רענגעק יד ןטכַארט

 רָאט יצ ,טמיטשעג שיקניל ןענייז סָאװ כרעביירש עשידיי 200 ַא ןַארַאפ

 םעד טשינ ןבָאה ייז סָאװ םעד בילוצ ייז ןופ םענייק ןענָאמרעד טינ ךיא

 ייז טקָאל סָאװ ,עיגָאלָאעדיא ןַא טימ ןכערבוצּפָא טומ םעד רעדָא דנַאטשרַאֿפ

 -עטַאמ םעד ןופ ןבָאה ייז לייוו טינ רעכיז רעבָא ,םימעט ענעדיישרַאפ בילוצ

 ?ןצונ עלטיר

 ןופ ןוא ,שפנ ַא ךעלנעזרעּפ ןוא טימעסיטנא ןַא ןעוועג זיא רענגַאװ

 ןענעקיילרַאפ רַאפרעד ןעד ךיא ל?עװ ,לעּפתנ טינ ךיוא ךיא ןיב קיזומ ןייז

 ןעווָאהטעכ ןוא ןעּפָאש ביוא ןוא ?ןואג רעשילַאקיזומ ַא ןעוועג זיא רע ןַא

 רַאפרעד אמתסמ ךיא לעװ ,ןדיא וצ האנש טימ טקעטשעגנָא ןעוועג ןענייז

 -ניילק ןוא רעקידלטעטשניילק ַא זיא סָאד ?טנַאה רעד טימ ןכַאמקעװַא יז

 .טלעוו-רוטלוק רעד ןיא ןעניז ןייק טינ טָאה סָאװ קוק רעכעל

 ןענרעלּפָא ךיז ןוא סרעננעק ערעזדנוא ןרידוטש רימ ןלָאז ,רעמַא

 ירַאּפ ןייגרעד רימָאל ,הלועּפ ַא ןָאט זדנוא טעוו סע הדימ עטוג עכלעוו יז ןופ

 יז ןענָאק ,ןבָאה ייז סָאװ תורצ עלַא טימ ,תונורסח ערעייז עֶלַא טימ סָאװ

 סָאד זַא ןיימ ךיא .טננוי רעד וצ ןרילעּפַא ןוא ןטורקער עיינ ןריברעוו ךָאד

 יד .ןעמַאזוצ ייז טלַאה סָאװ ךַאז רעד ןיא ןביילג רעייז ,םזיוויטקַא רעייז זיא

 טינ סָאװ םענייא ןדעי ןיא ןעעז ייז ןוא טסילַאעדיא םעד ביל טָאה טננוי

 .טסילַאעדיא ןַא --- עיידיא ןַא רַאפ טלעג ןוַא ,ימ ,טייצ קעװַא

 ןָאט ןענָאק סָאד ייז ןלעוװ ,עקניל יד ןייז ?טבמ ןליוו עטכער יד ביוא

 ,עטצעל יד יװ שפנ תריסמ ליפ ױזַא ןזײװסױרַא ןלעוו ייז ןעוו טלָאמעי רָאנ

 ַא רַאפ ןענעכעררַאפ סע ןלעוו ייז ןעוו ,טרינילּפיצסיד ױזַא ןייז ןלעוו ייז ןעוו

 ,עקניל יד ,ייז .ןבענעגפיוא ןרעוו סָאװ ןתוחילש יד ןריפוצסיוא טינ הּפרח

 ןוא טנַאה ַא וצ עלַא ןגייל ייז ןוא ,ןענָאמ וצ ,ןרעדָאפ וצ טינ ךיז ןעמעש

 רעמ ךס ַא ןבָאה ייז ןלעװ עבלעזסָאד ןָאט ןלעוו עטכער יד ןעוו .עציילפ ַא

 -רעדיוו ַא רַאפ עקניל יד ןטכַארטַאב ןעמ ןָאק ןפוא םעד ףיוא .ןזייוווצפיוא

 םירפוס הברמ ללכ ןטיול םישעמ ערעטייוו וצ ןקעװ לָאז סָאװ ץייר-דנַאטש

 ןיוש טלָאװ ןיילַא סָאד ןוא ,הדמתה ,רעפייא ןופ ןעניז ןיא --- הָאנק הברמ

 ןטלָאװ ןרעגַאל ייווצ יד יוװ רעכיג ,רוטלוק רעשידיי רעד רַאפ הבוט ַא ןעוועג

 .טקיניײרַאפ ןעוועג

 ךיו טעז ,טייקנסירעצ רעד בילוצ סָאװ ,רעבָא זיא הרצ עסיורג יד

 ַא ןַארַאפ ןיא שילגנע ןיא .עצנַאג ַא יז רוטַארעטיל עשידיײ יד ןָא טשינ
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 סַא בָא .א .א

{ 
 ."טבעל ערעדנַא יד יװ טשינ טסייוו טלעוו רעד ןופ טפלעה ןייא , ?טרעוו

 רָאפ טמוק סע סָאװ עטכער יד ןסיוו טשינ ןליוו ןוא טשינ ןסייוו זדנוא ייב

 לייוורעד .טייקדקנילב עבלעז יד ןַארַאפ זיא עקניל יד ייב ןוא ,עקניל יד ייב

 טלעוו רעשידיי רעטיירב רעד ןיא תמחמ ,רוטלוק עשידיי יד ןֶא טרעוו

 רימ ןעוו תעב ,רעקניל רעד רעדָא ,דרָאקַא רעטכער רעד רערָא ַּפִא טגננילק

 -ענ א ןוא םינּפ ןייש א ןזייו וצ טַאהעג רוטלוק עשידיי רעזדנוא ןטלָאװ

 סיורַא טשינ רימ ןרָאט ןיילַא םעד בילוצ ןיוש .ץוח יּפלכ ףוג ןטרעכיז

 -תופתושב ַא אנוש ןטימ ןבָאה רימ זַא ,ןייז םיכסמ ןוא סעילבָאלָאה יד ןופ

 .ןָאק ןיא דניק קיד

 ןטעברשאנעמַאזוצ ףיוא טייצ יד ןעמוקענ טשינ ךָאנ ַאמתסמ זיא סע
 וטפיוא םעד ןרירָאנניא רעבָא ,סייה ץלַא ךָאנ זיא טולב סָאד וװ ןטרָאד

 יתלכשה ידמלמ ?כמ גנוטכַארטַאב יד ןוא ,קיצרַאהגנע ןוא קידלּפעקֿלָאמש זיא

 ןופ סָאד זיא המחלמ יפיסכת ןיא ,ָאברדא ,םיאנוש יד סיוא טשינ טסילש

 .םירקיע יד
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 .טייקימוטעמוא ןוא טיײקיאָאד ,טײקיטרָאר

 (עיצַאטנעירַט רעלאגָאיצַאנ ןיט עידוטש ַא)

1 

 טיײקיטרָאד

 םויק עגונב ןַארַאפ רעטציא ןענעז ןעננולעטשנייא יירד זיולב ןוא יירד
 -איצַאנ ןוא עיצַאלימיסַא ןגעו ןעמ טדער ךעלטנייוועג .קלָאפ ןשידיא ןופ
 ןַא ןשָארדעגסיוא ױזַא ןיוש ןענעז םעד רעביא םיחוכיו יד ןוא ,םזילַאנ

 -נײרַא ןעמ טרעװ לָאמַא .ןינע םעד ןריטַאבעד וצ טשינ רעמ ךיז טניול סע
 ,החרט יד ןוא טייצ יד הריבע ןַא זיא'ס רעבָא ,אתגולּפ ןימ ַאזַא ןיא ןגיוצעג

 זַא ןזייוַאב סרערעהוצ רעדָא םרענעייל עקידתומימת רַאפ לי עמ ןדייס

 זַא ןוא ,טייקכעלמעװקַאב רעכעלנעזרעּפ ןיֵַא שרוש ריא טָאה עיצַאלימיסַא

 .גנילזיווק קיטש ַא ןזיא רָאטַאלימיסַא רעדעי
 סָאװ ןטנַאקַאב ַא ןדערוצסיוא לָאמ ןייא טשינ סיוא רימ טמוק טָא

 ןופ טרעדָאפ קיטע עדַאיל ַא סָאװ תובייחתה םוש ןייק סױרַא טשינ טזייוו

 טלַאה רע ,טושּפ רָאג ?תולצנתה רעגייטש ןייז זיא סָאװ רעבָא .ןשטנעמ

 טעװ רע .ןסערעטניא ענעגייא ענייז ףיוא ןבעג וצ גנוטכַא קיטע רעד ןופ

 טשינ טעוװ רע .רעמערָא ןכַאמ םיא טעוװ סָאד ?ייוו ,תובדנ ןייק ןבענ טשינ

 ,דיז רַאפ ןצונ ןעיצ םעד ןופ ןָאק רע ןדייס ,טסיזמוא טייצ ןייק ןבעגקעווַא
 טָאה רעכערברַאפ ַא .ןריטוקסיד וצ סָאװ ָאטשינ זיא ןשטנעמ עכלעזַא טי
 .רעמ ןייא טלעטש רע סָאװ טשינ רעמ ,קוק ןבלעזמעד ךיוא

 טימ ךיז ןעמענראפ ןוא ,הנחמל ץיוחל ןרָאטַאלימיפַא יד רימ ןזָאל

 יידד רימ ןענעגעגַאב אד ןוא -- דנובוצ ןלַאנָאיצַאנ ַא ןבָאה סָאװ עכלעזַא
 ,ןעגנוטכיר ענעדישרַאפ

 יד זיא סָאד תמחמ רָאנ טשינ ,טײקיטרָאד טימ ןבייהנַא ןלעוװו רימ
 -ֹוַּפָאֹּפ יד טציא סע ןיא ,סיוא טזייױו סע יוװ ,לייוו רָאנ ,חטיש עטסטלע

 טכייה טײקיטרָאד זַא ןשטייטוצסיוא קיטיינ טשינ אמתסמ זיא סע .עטסרעל

 הוניכ ןלעוטנעווע ןַא ףיוא ןפָאה ןוא ,לארשי-תנידמ ףיוא ןריטנעירָא ךיז
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 קַאב ָאר .א .א

 ןָאק תוילגדץוביק ןימ ַאזַא יו ױזַא .טלעוו רערָאג רעד ףיוא ןדיא יד ןופ

 סָאװ סָאד -- סנטשרע שטָאכ) םימעט המבכ בילוצ ,ןייז טלָאמענ טשינ

 טכער זיא (גונעג ןיילַא ןיוש זיא --- סיורג גונעג טשינ זיא דנַאל סָאר

 ענעדיישרַאפ יד ךָאנ ןלעטשּפָא ךיז טעװ סָאװ ץלַא זַא ןדיא ךס ַא רָאג ייב

 ןיא רשפא ץוח ,ןשימסיוא ,ןרילימיסַא ךיז לָאז ?ארשי תנידמ ןייק תוילע

 .ןפוא ןזעינילער םענעבירענּפָא ןַא

 רעזדנוא ןיא עילָאר עסיורג ַא טליּפשעג לָאמַא טָאה טײקיטרָאד יד

 "פיוא זיא טייצ רעקיבלעזרעד ןיא .ןעזרַאפ טשינ סע ןרָאט רימ ןוא ,םויק

 ןענעז ןרוטלוק .סעיצוטיטסניא טיובעג ןבָאה ןדיא .טײקיאָאד יד ןעמוקעג

 ןבָאה סָאװ םיזנכשא יד ןשיוװצ ייס םידרפס יד ןשיוצ ייס ןסקָאװעגסיױא

 'ער ַא ףיוא גנונעּפָאה יד ןּפָא טוָאלעג ךָאד ןוא םויק םעד ןעוועג ךשממ

 =ג ַא ךרוד יו זיא עיצַאטיליבַאהער יד .דנַאל ןגייא ןַא ןיא עיצַאטיליבַאה

 "8 רַאפ רעריפּפָא-ץילב ןימ ַא ןרָאװעג זיא סָאד ןוא ,ןרָאװעג טריזילַאער

 טלעג ןבעג ייז סָאװ טימרעד .ינרטפש ךורב ןגָאז ןליוו סָאװ ,ןדיא ןענָאיל

 טניל סָאװ תוירחא רעד ןופ ןעמענסױרַא ךיז ייז ןליוו ןטיונ-פארשי ףיוא

 םעװ שידיי יצ ןָא טשינ טייג ייז .רעדנעֿפ ערעדנוזַאב יד ןיא ייז ףיוא

 יצ ,שירעפעש ןביילב טעװ רוטַארעטיל עשידיי יד יצ ,ןרעו טיהענפיוא

 ןרעוו ןלעוװ ןעגנוטייצ ןוא ןלַאנרושז עשידיי ווו ןקעטָאילביב ןייז ןלעוו סע

 ץורית רעקיטרַאפ רעייז ,ןלוש עשידיי ןרינָאיצקנופ ןלעװ סע יצ ,טיהענּפָא

 .קוקסיוא ןייק ָאטשינ ויא ָאד ןוא רדסב ןייז ץלַא טעװ ןטרָאד זַא זיא

 עמ .סיוא ךיז ןעמ טפיוק רעלָאט עכעלטע טימ .עיפָאזָאליפ עננירג ַא זיא'ס

 ,תונברק ןייק ןעגנערב טשינ ףרַאד עמ ,ןענניטימ ןייק וצ ןעמוק טשינ ףרַאד

 ןַארַאפ זיא חרזמ ןטנַאנ ןיא ןטרָאד ,רענעלּפ ןייק ןכַאמ טשינ ףרַאד עט

 ,טעװענַאלּפעג טרעוו גנידצלַא .רוטנענַא ןַא טימ ,תסנב א טימ גנורינער ַא

 ַא ןופ ןרָאטַאלימיסַא לָאצ ַא .עמשנו השענ :ןבילבעג זיא זדנוא רַאפ ןוא

 -רעמַא יד יו טקנוּפ .הנהנה ַאזַא טימ ןדירפוצ רָאנ ןענעז טינש ןסיוועג

 א ןזייו וצ ןעניגרַאפ ךיז ייז ןענָאק םַאטשּפָא ןשידנַאלריא ןופ רענַאק

 -100 ןביילב ךָאד ןוא ,דנַאל רעדנַא ןַא רַאּפ סערעטניא ןלַאטנעמיטנעס

 .רענַאקירעמַא עקיטנעצָארּפ

 יד עקַאט ןטלָאװ ווװ .טײקיטרָאד רעד ןנעק ןיטולחל טשינ ךיא ןיב

 טֿפור סָאװ דנַאל ַא טשינ ןבָאה ייז ןעוו ןבילבעגניה רעטנזיוט רעטרעדנוה

 עסיורג יד טגנילשרַאפ טיײקיטרָאד יד סָאװ רעבָא זיא הרצ יד ?סרעייז ךיז

 יַתיֹוא ןזומ ןדיא ןענָאילימ וװ תומוקמ ענעדישרַאפ יד ןופ ןשינעפרעדַאב

 .ןבעל רעגייטש רעייז ןטלַאה

 רעבָא ,טייקריטנעירָא רעקידנעייוצ ַא ףיוא ןרידנעטערּפ ןויצ ילעוּפ יד

 טשינ ןטלַאה ייז זַא רָאלק זיא סע ןוא ,רעבירַא רעכיז טגעװ טײקיטרָאד יד

 סעברַא ןייז ןופ זַא ןרעכיזרַאפ ךיז ?יוו רעדעי .ןימדוק ךריע יכירצ ןופ

 שידיא ַא טסקַאװ לארשי תנידמ ןיא .ןעמוקסיורַא סעּפע לָאז טלעג ןוא
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 שידיי עירעּפמיא יד

 ךיוא ךיז טעוו זדנוא ייב יצ ,ןראּפש טשינ ךיז ןעמ ןָאק םעד ןגעוו .ןבעל

 ירַאֿפ ייז רעבָא ,רעכיז טשינ ייז ןענעז םעד ןנעוװ ,ןבעל שידיא ַא ןלעטשּפָא

 -עטש סנעמעלַא רעזדנוא ןוא רעייז ןופ ּפֶא טגנעה רעפטנע רעד זַא ןסעג

 עקַאט זיא ,ןטכילפ ערעזדנוא ןזָאלּפָא ןוא ןגייברַאפ ןלעװ רימ ביוא ,גנול

 -יז ןייז רימ ןענָאק טנַאה א ןניילוצ עֶלַא ןלעוו רימ ביוא ןוא ,הנכס ַא

 .ןבעל עשידיא סָאד ןטלַאהנָא טעוװ רעדנעל ערעדנַא ןיא ןוא ָאד זַא רעכ

 ןוא סרעגָאזהעד רעקילדנעצ זַא ןרעו טקרעמַאב ךיוא ךָאנ ןזומ ָאד

 סָאװ םעד בילוצ ןעננוטסייללארשי ףיוא ןבעגענּפָא ןענעז סרעבָאה-טכַאמ

 תומוסמ ערעזדנוא ןיא תעב ,גנורינער ַא טימ ןדנוברַאפ זיא וטפיוא רעייז

 טרעװו עיציבמַא רעייז .ןביול ייז ןלָאז סָאװ ןזְאיציפָא יד ָאטשינ ןענעז

 ייז רַאפ טכַאמ עמ ןוא לארשי ןייק ןעמוק ייז רעבָא ןעוו .טקידירפַאב טשינ

 ירעביא ךיז ייז ןענָאק ,ייז ןנעוװו ןביירש ןעננוטייצ עקיטרָאד יד ,ערַאװ ַא

 -1ײרַא םבורו םשאר ןענעז סָאװ עלַא ףיוא ךעלריטַאנ טשינ טייג סָאד .ןעמענ

 ןענעז סָאװ גונעג ןַארַאפ ןענעז סע ."ןטרָאד , ןופ ןייזליווו םעניא ןָאטענ

 ןבָאה טשינ ייז וצ ןָאק רענייק ןוא ,םינינע-לארשי ןיא טכָאקרַאפ טושּפ

 -ענרעביא ןטלָאװ ייז ןעו טדאשעג טשינ טרָאפ רעבָא טלָאװ סע ,רַאפרעד

 .ץראליץוח רַאפ תוכרב עכעלטע טזָאלעג ןוא ענגַאל עצנַאג יד טרעלק

 טיײקיאָאד

 ייוװ ןדיא וװ דנַאל ןדעי ןיא זַא טלַאה סָאװ הטיש יד זיא טייקיאטד
 רוטלוק יד זַא ןוא ,ןטיונ ענעגייא ערעייז טימ ןבענּפָא ךיז ייז ןפרַאד ןענ

 סעזַאט עֶלַא ןיא שידיי טימ ןעמענרַאפ ךיז ןלָאז רימ זַא טרעדָאפ קלאפ ןופ

 .ץַאלּפ ןטייווצ ןפיוא טײקיטרָאד יד .ןלוש ,רעטַאעט ,רוטַארעטיל ---

 ךיוא טָאה סָאװ "דנוב , ןופ םַארגָארּפ ןטימ ךיז טמַארג הטיש יד טָא

 רימ ןיא לָאמ ןייא טשינ .תוחנה עשימָאנַאקע-לַאיצַאס עטיירב ןעמונעגנָא

 רעד תמחמ טליּפשעגסיױא זיא "דנוב , רעד זַא ןענעייל וצ ןעמוקעגסיוא

 טָאה םזינויצ רעד לייוו עקַאט זַא אברדא ןכער ךיא .ןענווועג טָאה םזינויצ

 טכָאװ "דנוב , םעד ןָא תעב ,קירעביא ןרָאװעג רע ןיא ,ליצ ןייז טכיירגרעד

 "רִא ןַא .ןברָאטשענּפָא בלַאה ןעוװעג רעטרע ךס ַא ןיא ןבעל עשידיא סָאד

 סױרַא טיג סָאװ ןוא רעדנעל 19 ַא ןיא טגנייווצרַאפ זיא סָאװ עיצַאזינַאג

 יד וצ טנָאנ רָאנ טייטש ןוא ןנאלרַאפ טָאה ןוא ןטפירשטייצ 7--8 ַא

 זיא סע ."ןברָאטשענּפָא , ןופ טייוו רָאנ זיא שידיי ןיא סעבַאגסיוא עטסערג

 ןכרוד ןעזעג ןרעוו ןזומ סָאװ תוביס עשירָאטסיה בילוצ סָאװ דָאש ַא רָאנ

 -ער ןטימ ןסירעצ "דנוב רעד זיא הפוקת רעקיטציא רעזדנוא ןופ ןָאלג

 רשפא ןייז ןָאק סע ָאי ,קלָאפ םוצ טנָאנ ךיוא טייטש סָאװ ,לגילפ ןזעיגיל

 טרעהעג עמ ןעוו "ןעננילרעטצניפ, ןוא ?םיסרוקיּפא , ןשיװצ דנובוצ ַא

 .החּפשמ רעבלעזרעד וצ

 טײקיטרָאד יבנל ?טײקיגָאד טימ ןלעטשנדירפוצ ךיז רימ ןענָאק יצ
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 ק ַאב ַא ר .א .א

 ןרעטייו ַא ןכַאמ ךָאנ זומ עמ זַא ןיימ ךיא רעבָא ,ןסחי ַא טײקיאָאד זיא

 זַא גונעג טשינ זיא רעבירעד ןוא ,קלָאפ-טלעװ ַא ןענעז רימ תמחמ טָארט

 ךיז ןעניפעג רימ ווו ?ָאד , םעד ןיא זיולב טריסערעטניארַאפ ןייז ןלָאז רימ

 ,הטיש רעד ןופ גנורעטיירבסיוא ןַא טגיילעגרָאפ ךיא טלָאװ רַאפרעד .דָארג

 .טייקימוטעמוא ןופ הגשה רעד וצ זדנוא טננערכ סאו

 טייקימוטעמוא

 טייקיאָטד טערטרַאפ סָאװ םעד ןופ סיוא ךיז טלייט טקנוּפדנַאטש ןיימ

 -וצ רָאנ טשינ ןריטנעירָא ךיז ףרַאד רערעדעי זַא טלַאה ךיא סָאװ טימרעד

 -עץנ ףרַאד רָאנ ,ךיז טניפעג רע וו דנַאֿל םעניא רָאפ טמוק סָאװ םעד ביל

 טרפכ ןוא עשידיא ַא ןַארַאפ זיא סע וו רעדנעל עלַא טכַארטַאב ןיא ןעמ

 ,רוטלוק עשידיי ַא

 "א יד ןעמונעגמורַא ןבָאה סָאװ שואי ןוא תוקיפס יד ןופ ךס ַא

 ןבָאה ןטנעגילעטניא ערעזדנוא וליפא סָאװ ןופרעד ךיז טמענ סָאג עשיר

 ענַאל עצנַאג יד טלָאװ דנַאל ןיא ייז ייב יװ טקנוּפ ,קוק ןטצענערנַאב ַא
 -טלעוו םעד לָאז עמ ןעוו יו קיטכיר זיא סע .ןרָאװעג טמיטשַאב שידיי ןופ

 ױעדָא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא טריסַאּפ סָאװ םעד טיול ןצַאשּפָא קרַאמ

 .ןייֵלַא ךיירקנַארּפ

 ןופ טשינ ןיוש דער ךיא ,רעביירש ןשידיי ַא ןעמ טפערט טפָא יו

 ןיא עילַארטסיױוא ןיא יצ ןסיוו ןָא טשינ טבייה סָאװ ,סרענעייל עטושּפ

 ןיא זַא טניימ סָאװ ןוא לוש עשידיי ַא רעדָא גנוטייצ עשידיי ַא ןַארַאפ

 ןיא יװ סָאנ רעשידיי רעד ףיוא טסוּפ ױזַא טקנוּפ זיא סערייא סָאנעוב

 בצמ םעד ןגעװ ןסייוו ייז סָאװ ץלַא ןוא .דנַאלוװילק ןיא רעדָא ןָאטסָאב

 טשינ ןוא ,טײק ענעדלָאג ַא ָאד זיא'ס זַא זיא ?ארשי-תנידמ ןיא שידיי ןו

 טּפשמרַאפ שידיי זיא ןטרָאד זַא טדערעגנייא ןיוש ייז טָאה עמ ןוא ;רעמ

 .םוקמוא םוצ

 ,ננוטסעפ א זיא ,ןיילק יו ,עינָאלָאק ערעי זַא ןעקנעדַאב ךיז רימָאֿל

 ,רוביח ַא ןכַאמ דנַאל רעזדווא ייב ןלעטשּפָא ךיז טָאטשנָא ףרַאד עמ זַא ןוא
 לָאמַא םורַא טמענ ןוא עקיטייזנגעק ַא טּפֶא זיא העּפשה יד יװ ױזַא ןוא

 "עג ןיא לפכ ַא ןגעװ ןדער וליפא ןעמ ןָאק ,לָאמַאטימ רעדנעל עכעלטע

 .ןלַאפ עסיוו

 ַא ןענעז רימ זַא ןסענרַאפ טשינ ןעמ ןָאט ,רעבָא ןפוא ןייק ףיוא

 טשינ ךעלריטַאנ) שידיי ןיא סעּפע ךיז טוט סוטעמוא זַא ןוא קלָאפ-טלעוו

 וצ ךיז זדנוא ףיוא לח ןיא סע זַא ןוא (רעדנעל ענענַאטשעגקירוצ יד ןיא

 הנעט ענָאלבַאש יד ןרעה רימ ןליוו יאדווא .רָאפ טייג סע סָאװ ןסיוורעד

 ןיימ זיא םעד ףיוא ?"ץלַא ןגעוו ןקידנוקרעד וצ ךיז טייצ סע טָאה רעוו;
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 שידיי עירעפמיא יז

 ןייק טשינ טָאה ריא ןעוו ןעגנוניימ ןייק סיױדַא טשינ טגָאז ָאט , :רעפטנע

 ."ןטקַאפ יד ןביילק וצ טייצ

 ןבעגסױרַא טפרַאדַאב סערגנַאקירוטלוק רעשידיי רעד טלָאװ רעדיוו

 רוטלוק ןופ טעברַא רעד ןגעוו רָאנ טשינ סיינ טימ ןיטעלוב ַא שדוח עלַא

 רוטלוק רעשיריי רעד טימ תוכייש ַא טָאה סָאװ ץלַא ןגעוו רָאנ סערגנָאק

 טשינ ,"טייקיטראד , טשינ ןייז ףרַאד טרָאװגנילק רעזדנוא ,רעדנעל עלַא ןיא

 ."טייקימוטעמוא , רָאנ ,"טייקיאָאד ,
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 רימ וצ תונעט ה"ע סרעגינ .ש ןגעוו

 .ש ןופ ?קיטרַא עטצעל עמַאס סָאד זא עינָאריא ערעטיב ַא זיא סע

 ןנעק טסעטָארּפ ןיימ ענונב רימ ףיוא לַאפנָא ןֵא ןייז לָאז (* ח"ע רעניג

 .ָאויי ןופ םשה יוניש םעד

 לקיטרַא סָאד טקישענוצ ווירב א ןיא רימ טָאה טניירפ ַא יוװ ךיג ױזַא

 ןפיוא ,לַאֿפנָא רעד יו ןָאט ןבלעז םעד ןיא רעפטנע ןא ןבירשעגנָא ךיא בָאה

 ייטירק רעשידיי רעטסוװַאב רעד זַא טסווורעד ךיז ךיא בָאה גָאט ןטייווצ

 ַא ןבָאה טלָאװעג רעסעב טלָאװ ךיא ךיז טייטשראפ ,ןברָאטשעג זיא רעק

 יַאב ךָאד רע טָאה תונורסח עלַא טימ םירָאװ ,ןבעל םייב רענינ יוװ אנו

 הדיבא ןַא זיא טיוט ןייז ןוא ,ביל רימ זיא סָאװ ,רוטַארעטיל יד טרעכייר

 -נֲא יו טקנוּפ רעצמ ךימ רַאפרעד זיא סָאװ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד רַאֿפ

 .ערעד

 ץטכערעגמוא יד ןנַאלשּפָא טשינ רָאט ךיא זַא טשינ רעבָא טסייה סָאד

 םיזמר עכעלנעזרעּפ עלַא טזָאלענסיוא ךיא בָאה רַאפרעד .רימ וצ תונעט

 םעד ףיוא ךעלכַאז רעפטנע רָאנ ,סעיצאוניסניא יד ףיוא טשינ ריגַאער ןוא

 סָאד זַא ןיימ ךיא ,ןפַאש טנַאקעג טָאה ?קיטרַא רענעי סָאװ ,תוחומה ל?לובלב

 ןַא רָאנ ,רימ ןוא םענעברָאטשרַאפ םעד ןשיוװצ ךוסכס ַא רעמ טשינ זיא

 .ָאויי םוצ תוכייש ַא סעּפע ןבָאה סָאװ עֶלַא רַאפ ןינע

 .טפַאה םוש ןָא ןיא טריטיצ שלַאפ בָאה ךיא זַא ננוקידלושַאב יד

 -עיינ רעד זַא ןבענעננָא ךיא בָאה ?קיטרַא ןיימ ןיא לָאמ עכעלטע

 ןיא ."שטריוסיר שיאושזד רָאפ טוטיטסניא ָאוויי, זיא ,ָאװיי ןופ ןעמָאנ

 ךיילג רעבָא "שיאושזד , טרָאוװ סָאד ןזָאלעגסיוא רעצעז רעד טָאה לַאפ ןייא

 ,"שיאושזד , ךיוא ישידיי , ןופ ןטייברַאפ סָאד , זַא ךָאד ךיא ביירש םעדכָאנ

 ,טרָאװ סָאד ןלַאפעגסױרַא זיא'ס ווו ָאד וליפא רָאלק ץינַאג ךָאד זיא .וו.א.א

 ?שמל) שוריפב טייטש סע ווו רעטרע ערעדנַא יד ןופ קידנדער טשינ ןיוש

 .שטריוסיר שיאושוד חָא טוטיטסניא קיפיטנעייס (לָאמ רַאּפ ַא 8 דומע ףיוא

 .1955 .בעד 24 "לַאנרושזוגרָאמיגָאט , (*
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 זופ ןלַאפסױרַא סָאד ןכַאמ וצ םינּפא טרינעפנָאק רעקיטירק ןיימ רעבָא

 .טייז ןיימ ןופ עקידנוויכב ַא יו ץַאלּפ םענייא םעד ףיוא טרָאװ

 ןקַאבָאר .א .א ןקיבלעזמעד טָאה ענליוו ןיא ָאוויי רעד , טביירש רענינ

 יַּפֶא ָאװויי רענַאקירעמַא רעד ןופ ףליה רעד טימ ןבעגוצסיורַא טקיטומרעד

 ךיא זַא ןסייהעג טלָאװ סָאד .ײרושטערעטיל שידיי חָא ירָאטס, ןייז גנולייט

 ךיא ןוא ,ויטַאיציניא רענעגייא ןיימ ףיוא ךוב ַא ןבירשעגנָא טַאהעג בָאה

 טקַאפ רעד .ןבעגוצסיורַא סָאד ןעלטימ ןגעוו ָאוויי םוצ טדנעװעג ךיז בָאה

 ,ןָאט וצ סָאד ןעגנוווצענ יו טעמכ ךימ טָאה ענליוו ןופ ָאוויי רעד זַא זיא

 ןעוו טשרע טסווורעד סע ךיז טָאה ָאוויי ןופ ?ײטּפָא רענַאקירעמַא רעד ןוא

 עקַאט ןוא ,ןטייז טרעדנוה עכעלטע ןופ ךוב ַא ןרָאװעג זיא ןטייז 48 יד ןופ

 ;ל"ז ,ןשטיווָאנמלק .ז ןופ ווירב םעד ָאד ךיא גנערב רבדל היאר ַא יו

 טוטיטסגיא רעכעלטפַאשגסיװ רעשידיי

 עגליוו ,18 יקסלוװויוו
 .1939 ,27 רַאוַאי

 ,קַאבָאר .א .א ,רד

 .סַאמ שזדירבמיעק

 ,טניירּפ ףעביל

 ןיא ָאטיג טנעמָאמ םעד ןיט ןענײז ןעזײר ןוא ךירנײװ יװ תויה

 ןַאד ןוא טירב רעײא ןופ הלבק יד ןקיטעטשַאב רָאנ ךיא ןָאק ,ענליװ

 ךײא זיא סָאװ ,טעברַא יד ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה ריא סָאװ ,ךײא ןעֶק

 ןייז רעבָא לָאז סע .ןָא רימ ןעמענ םיאנח ערעײא .ןרָאװעג ןטָאבעגנָא

 .עמענרַאּפ טינ ןטײז 48 יװ רעמ לָאז רושָארב יד זַא ,טדערעגּפָא

 ר"מ לײװ ,עקַאט סָאד זיא ,ןײא ןצ טדנעװעג ךיז ןבָאה רימ בױא

 זיױלב טינ זיא סע רעװ יװ רעסעב וכַאמ סָאד טעװ ריא זַא ,ןסייוצ

 מ'ג טלָאװ גנוצעזרעביא ןײיק זַא ,רָאלק זיא סע) ךַארּפש רעד דצמ

 ץא קידנעמענ --- ,טלַאהניא םעד דצמ ךױא רָאג ,(טוג ױזַא ןעװעג

 ,רענעײל םעד זיא סע רעװ יװ רעסעב טנעק ריא סָאװ ,סָאד טכַא

 .ןעמוקנָא רושָארב יד ףרַאד םיא וצ סָאװ

 יגָאק רעד ןופ ןדירפוצ ךױא טײז ריא זַא ,ָאד עלַא ןפָאה רימ

 טָאה ,עקיײעמַא ןיא טסקַאװ ָאװײ רעד בױא .לײטּפָאמא ןופ ץנערעפ

 .ירעד קלח ַא ריא

 ןסורג עטסעב

 שטיוװָאנמלק .ז

 טָאה קירוצ ןרָאי טימ וליפא זַא ןעננירד טלָאװעג רענינ טָאה םעד ןופ

 יע? יאדווא ןיא סָאד .ןקידנדער שילגנע םוצ ןרילעּפַא טלָאװעג ָאוויי רעד
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 ס ט ב ָא ר . 8 .8

 ןופ גנורּפש ַא לסיבא ןגעווטסעדנופ זיא סע רעבָא ,הנווכ ןיימ ךיוא ןעוו

 זיב ,שידיי ןיא עטקורדעג ןטייז טנזיוט קילדנעצ ַא ףיוא שילגננע ןטייז 48

 ָאװיי יד רימ וצ טציא טייג סע יװ ,שידיי דנַאב ַא ףיוא שילגנע דנַאב ַא
 טבייה לטימ א זיולב ןעוועג רעירפ זיא סָאװ .לאוינע רעד ןוא רעטעלב

 ןטימ השעמ רעד ןָא ?סיבַא טשינ סע טנַאמרעד יצ ןוא ,ליצ ַא ןרעוו ןָא

 ןקור םעד ןעמערַאװנָא ךיז זיולב ?למעק םעד ןזָאלענ טָאה סָאוו רעבַארַא

 ?טלעצעג ןיא

 -רעד סָאװ ןשטנעמ ןופ ?קיטרַא םענעי טניז ווירב טָאהעג בָאה ךיא

 םשה הנשמ ןבָאה סָאװ סעיצוטיטסניא עשיריי-טכע ערעדנַא ןֹופ רימ ןלייצ

 ,שיאינ טעמכ ןרָאװעג ,לזמ ןשיאוג ַא טַָאהעג ךָאנרעד ןבָאה ןוא ןעוועג

 ."ּפוָאה ווא יטיס , יד לשמל

 ןוויכב סיוא דיימ ךיא זא קורדנייא םעד ןבעג רענינ .ש ליוו רעדיוו

 ךָאנ ןוא ,טוטיטסניא ןטימ תוכיישב ןעמָאנ סביירנייוו .רד ןענָאמרעד וצ

 סוחנ ןָאמרעד ךיא .סרעדנירג ענעברָאטשרַאפ יד ןופ ןעמענ יד ןבעגעגנָא

 םעד ןגנעװ ךיז טדער סע ?ייוו ,שטיווָאנמלק קילעז ןוא ןעזייר ןמלז ,ףיטש

 בָאה ךיא .ןעמָאנ ןופ ןטייב םעד ןגנעקטנַא טריטסעטָארּפ ןטלָאװ ייז סָאװ

 רַאפרעד ,עכעלסימָארּפמָאק ַא זיא גנואיצאב סכיירנייו ,רד זַא דשח ַא

 ייז ןיב ךיא רעדייא ,ענעי טימ טסַאּפעגניירַא טשינ ךיז ןעמָאנ ןייז טלָאװ

 ,םיא טימ רעכ

 יענ טַאהעג בָאה ךיא :ױזַא ךַאז יד זיא ןטקַאפ עניימ ךייש זיא סָאוו

 טשינ ,ןעמָאנ ןקידהליחתכל םעד ןעװעטַאר ֹוצ ידכ ?קיטרַא סָאד ןבירש

 טשינ וליפא ךָאנ רשפא זיא קנַאלב רעד .טעּפש וצ ןיוש זיא'ס זַא קידנסיװ

 רעד רעדייא ןעמוקַאב בָאה ךיא סָאװ הערומ יד רעבָא ,טקורדענ ןעוועג

 + וטס 185114346 טנעיילעג ךיז שוריפב טָאה ןרָאװעג טקורדעג זיא ?קיטרַא
 טשינ העדומ רענעי ךיוא זיא בָאגוצ ןייק 102 1158 264862100

 םעד ךיא ןעייל ןעמוקַאב טנייה בָאה ךיא סָאװ קנַאלב ןפיוא טשרע .,ןעוועג
 ,ופ 126ט0160 10 {86 506181 50160068 824 416 1358 בָאגוצ

 ןייטש טוג ױזַא ןָאק סָאד .דצ ןשידיי רעזדנוא וצ וצ טשינרָאג טיג סָאד

 רָאפ ?יסנוַאק וליפא רעדָא יטימָאק שיאושזד ןעקירעמַא ןופ קנַאלב ַא ףיוא

 .ש יװ ,ָאי טייטש ,ךעלעיתוא רטמו לט ןיא סקניל ,רעבָא .םזיאאדושזד

 סָאװ ָאט ."טוטיטסניא קיפיטנעייס שידיי זע 1995 דעדנואפ , ,טביירש רעגינ

 ךיז טייג דיא ַא ןעו זַא טשינ סע סייוו רעו ?םעד טימ האיצמ יד זיא

 ייב סעקוװועשטיּפ עֶלַא טימ טנכערעגסיוא סוחי רעשידיא ןייז טרעוו ,ןדמש

 ןיא לַאפ יִלֶאצ ןיא יװ ,בר ַא ךָאנ סָאד זיא רעמָאט ןוא ,עינָאמערעצ רעד

 אפוג טייב רעד זַא זיא טקַאפ רעד ?סיורג רָאג הלודנ יד ךָאד זיא ,םיור

 "ןדנעטשמוא , יד זַא רעדָא ,טגיוטעג טשינ טָאה רעירפ זַא עקַאט טלייצרעד

 ןבַאמ ןעמ זומ ,ןטיבעג ךיז ןבָאה (!סרעלסַאּפוצ רַאפ טרָאװ רעייט ַארַא'פ)

 .תורשּפ

--- 404 --- 



 שידיי עירעּפמיא יד

 ליו רע יו רעדָא ,ּפָאק טימ טנעיילעג ?קיטרַא סרעגינ בָאה ךיא

 ןיימ ןופ טרָאװ ןייא ןייק קירוצ טשינ יצ ךיא ןוא ,"םַאזקרעמפיוא ,, ןבָאה

 ןבָאה רעטעלב ָאהיי יד זַא םיתפומבו תותוא טימ טזייווַאב רע .טסעטָארּפ

 שידיי טימ לּפטמ ץְלַא ךָאנ ךיז זיא ךדַאוּפש עשידיי זַא ,ןטיבעג טשינ ךיז

 -נע, עשילגנע יד ןיא וליפא זַא ןוא (םיריודנוו עסיורג יד ןופ עקַאט)

 -יילק ןייא .ןכות ןשידיי ַא ןופ לַאירעטַאמ גונעג ןַארַאפ ךיוא זיא "סלַאוװי

 טעװ סע ױזַא יו .רבע ןופ טדער רע זַא זיא סָאד ןוא רע טסענרַאפ טייקינ

 ,א -- תורשפ ףיוא ךיז טמעורַאפ עמ ביוא ,1968 ערדָא 1960 ןיא ןיינוצ

 .הכלה רעדנַא ןַא רָאג זיא סָאד

 "רעד ןוא גנונָאמ ַא ןעוװעג ןיא לקיטרַא ןיימ זַא ךיא טלַאה רַאפרעד

 זַא ,"סרעלדנעטשמוא , יד ןופ ןריפרַאפ ןזָאל טשינ ךיז לָאז עמ זַא גנונָאמ

 ,יוו-ייס םירָאװ ,"רעקיצניװ-לָאמַאזסָאװ, םעד ןגעקטנַא ןרעוו ךיז זומ עמ

 רעבָא ,רעקיצניוו ןרעוו יוו-ייס ךָאד טעוװ ,חוכ ןצנַאג רעזדנוא טימ וליפא

 ןביילב רעקיצניוו ןופ טעוו ,תורשּפ רעמ ןוא עיינ ןיִלַא ןכַאמ טעװ עמ ביוא

 ןסעומשנייא סרענעייל רעטנזיוט ענייז ליוו רעגינ .ש ביוא ןוא ,טשינרָאג

 "ביל טימ ןענייפוצסיוא ךיז יִבַא, ,ןעלקיטרַא ענייז טביירש קַאבָאר זַא

 ןייז סָאד זיא (ןבעל'כ ןקילג עסיורג) "שיריי וצ טפַאשיירט ןוא טפַאש

 עיצוטיטסניא יד ןוא .קסע סנעמעלַא רעזדנוא זיא ָאװיי רעד רעבָא ,קסע

 ןעמוקעג ןיא ןכַאמ וצ עילַאק טשינ ,םיא יו רעייט יוזַא טקנוּפ רימ זיא

 -ירק טשינ לָאמנייק ךיא בָאה רעהַא זיב .ןטכיררַאפ וצ רָאנ ?קיטרַא ןיימ

 רטֹוי ץילמ א ןייז געלפ ךיא אברדא רָאנ ,ָאויי ןופ גנוריפ יד טריקיט

 ןיא רקיע א ןגייברַאפ וצ טמוק סע ןעוו רעבָא .ןעלמוט ךיז טנעלפ סע ןעוו

 .רעפיולטימ א ןייז וצ רעווש

 גנורעלקרעד סרערהעל שובייל ףיוא רעפטנע ןַא

 יונש םעד קידצמ ןענעז סָאװ ערעדנַא ךיוא ןוא) רערהעל שובייל 'פ

 -נייא זדנוא ליוו (תופיקת רעקיטלַאװעג ַא טימ סע טוט סָאװ ,?קיב .רד יו

 ןטיבעג טשינ ןיא ָאוויי ןופ ןעמָאנ רעד זַא --- גנושב יאדווא --- ןסעומש

 .סע טסייה ,רעשיטייל --- טצעזעגרעביא שרעדנַא רָאנ ,שילגנע ףיוא ןרָאװעג

 קיטנַאמעס רעשילגנע ןופ םיטרּפ יד ןיא ןייגנײרַא טשינ ָאד ?עוו ךיא

 -ַאבעד טנַאקעג ץְלַא ןעמ טלָאװ ,תויאר ײלרעלַא ךָאנ םירָאװ ,עיצקיד ןוא

 רימ .ָאד ךיז טסַאּפ סָאװ טרָאװ עקיצנייא סָאד זיא "שטריוסיר , יצ ,ןריט

 ןרינָאּפמיא טימ רעמ טסעמש סע .זרלַאה ןופ טרָאװ סָאד ןיוש טכירק ,ב .צ

 -כע טימ יװ ,טלעג רעייז טימ ןָאט וצ סָאװ טשינ ןסייוו סָאװ סעיצאדנופ

 .סעידיסבוס ןָא ןבענּפָא םעד וצ ךיז ןנעלפ םינואג סָאװ טפַאשנסיוװ רעט

 .ָאֹוויי םענופ טסייג םעניט ראג באטשכוב םעניא טשינ רעבָא טייג רימ

 ךס ַא רָאג זַא ןכער ךיא ןוא ,טלַאה ךיא .ןיימ ךיא סָאװ ןרעלקרעד ריִמָאֿכ

 ַא ןיא ,רוטלוק עשידיא ַא ןַארַאפ זיא סע זַא ,העד רעבלעזרעד טימ ןענעז
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 י;=על םעד ףיוא ךמוס ךיז זיא סָאװ ,רוטלוק עשידיי ַא ןוא ןעניז ןרעטיידב

 -עד ןוא) שידיי טדערעג טָאה סָאװ ןדיא ןשיאעּפָארייא-חרזמ ןופ רענייטש

 עמ ידכ "שידיי, ןוא "שידיא , סעמרָאפ ייוצ יד ףיוא ךיא ײטשַאב רַאפ

 .(טרער עמ סָאװ ןסיוו לָאמ עלַא רַאפ לָאמ ןייא לָאז

 -ענ טוטיטסניא רעכעלטפַאשנסיװ רעשידיי רעד זיא הנשה ןיימ טול

 תמחמ ,רוטלוק עשידיײ יד ןקיטסעּפַאב וצ הנווכ רעד טימ ןרָאװעג טיוב

 .ה ,ד ,רוטלוק עשידיא יד .,ןרָאװענ טזָאלרָאװרַאפ ןיא רוטלוק עקיזָאד יד

 סעיצוטיטסניא רעקילדנעצ טַאהעג טָאה ,ןעניז ןטסטיירב ןיא לארשי תמכה

 גנוצעזרעביא יד זיא יױזַא ביוא ,ָאװיי ןייק וצ ןעמוקנָא טשינ ףרַאד ןוא

 בָאה ,טשינ ביוא ."שידיי, עקַאט רָאנ (שידיא) שיאושזד טשינ שידיי ןופ

 םענופ שטייט ןיא ןעוװעג העוט ךיז ערעדנַא רעטנזיוט אמתסמ ןוא ךיא

 ןבָאה רימ ."טוטיטסניא רעכעלטפַאשנסיוו רעשידיי, ןעמָאנ ןקידהליחתכל

 םוצ ,רוטלוק עשידיי ענדיב רעזדנוא ָאד זיא קָאװשט רעד זַא טניימענ ץלַא

 ןשיטסיאַאדוי ַא ךָאנ ןגעו ךיז טלדנַאה ָאד זַא ריווועג רימ ןרעוו ףוס

 .טוטיטכניא

 טשרעהַאב ןרעוו רימ זַא דשוח ,ענעדירפוצמוא ,זדנוא זיא רערהעל 'פ

 יא, יד ןייז לָאז רעדָא ,יוניש רעד זַא ךיז טכוד רימ ."ןיוח יפלכ , םענופ

 .ןױוח יּפלכ טסעשז א רעכיג ןעוועג זיא "גנוצעזרעביא עטשרעדנַאעגרעב

 -יזַאֹּפ עסיורג יד סָאװ עקַאט טסירדרַאפ סע ?ןענעקייל ךיא לָאז סָאװרַאּפ

 םידיב ןיא ָאװיי ןופ ןעמָאנ םעניא ןעמונרַאֿפ טָאה "שידיי, סָאװ עיצ

 ןמיס ַא יװ ןעמעננָא סע ןלעװ שידיי ןופ םיאנוש ןוא ,ןרָאװעג טרעטשעצ

 לָאז שילגנע ןיא ןעמָאנ רעקידהליחתכל רעד ןעוו וליפא ,גנַאגרעטנוא ןופ

 רוטלוק רעשידיי רעזדנוא רַאפ הלועּפ יד טלָאװ ,ךעלגערפּפָא ןייז ןעוועג

 טשינ זַא רעבָא ,טימרעד ןטלַאה ךיז ןלָאז רימ זַא סניוועג גונעג ןעוועג

 :יוטעג טשינ טָאה גנוצעזרעביא יד זַא ןּפַאכ ךיז רימ ןלָאז רָאי 0 ךָאג

 .קיטַאלג ױזַא טשינ רָאג השעמ יד זיא ,ןכב ---

 סָאו ,יוועל ץטירָאמ ןגעוו טָאדקענַא םעד ןָא ָאד ךיז טנַאמרעד סע

 סָאװרַאפ, .רעטול ןיטרַאמ ןבעגעג ןעמָאנ ַא ךיז ןוא טדמשעג ךיז טָאה

 .קידנשודיח ךיז טגערפעג םיא ןעמ טָאה -- "?רעטול ןיטרַאמ סעפע

 םילכ ,רעכעטנַאה ערעזדנוא , ,טרעפטנעעג רע טָאה ,"טייטשרַאפ ריא,

 זומ (יוועל ץטירָאמ) .? .מ ,ןלַאיציניא יד ןגָארט םירישכמ ערעדנַא ןוא

 ."ןסַאּפ ךיז ןלָאז סָאװ ןעמענ ייווצ ןגירק ךָאד ןעמ

 גנושטייטסיוא רעשלַאפ ַא ןגעקטנַא ךיז ןענערָאװַאב וצ רעבָא ידכ

 םוצ ןעננואיצַאב (עניימ יוװ טקנוּפ ערעדנַא ןוא במָאלָאנ 'פ) ערעזדנוא ןופ

 םוקָאּפ-סוקָאה םוצ טפַאשרענגעק רעזדנוא זַא ןרעלקרעד ָאד ךיא ליוו ,ָאוויי

 -סניא םוצ טפַאשיירטעג רעזדנוא טימ ןָאט וצ טשינ טָאה ןעמָאנ םענופ

 םער ןיא .טוטיטסניא רעשיטסיאַָאדוי ַא ךָאנ טשינ טרעוו רע ןמז ?כ טוטיט
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 שידיי עירעפמיא ירד

 םציא .הריד רעיינ רעד ןיא טוטיטסניא םעד טסירנאב ךיא בָאה ןעניז

 ןזָאל סע רעמ סָאװ םגה ,הלטבל הכרב א סעטַאבעד עלַא ןענעז דבעידכ

 ןיא ?עקירעמַא חסונ, זַא זייווַאב רערעסערנ ַא ץלַא ,עמיטש רעייז ןרעה

 .ןעניימ ןָאק עמ יװ טגיילעגנָא ױזַא טשינ טייוו
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 ווו

 טנגוי רעודנוא
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 םלוכ דננכ הרות דומלת

 םירָאװ ךוניח ןטימ ןבייהנָא טפרַאדַאב ןעמ טָאה ךעלטנגייא טפרַאדעג

 זיא לוש עשיריי יד רָאנ ,םויק ןצנַאנ רעזדנוא ןופ דופי רעד ךָאד זיא סָאד

 .ןעלטיּפַאק 12-10 ַא ןיא ןנָארטרַאפ ךימ טלָאװ סע זַא ןינע רעטיירב ַאזַא

 ןבעגנָא ןוא ךוב ףוס םוצ ןעמוק רימ ןעוו ןייז וצ רצקמ קיטיינ זיא רַאפרעד

 .םיקרּפ ישאר יד יו רעמ םיוק

 ןייק רעכָא ,רוטארעטיל עצנַאג א רימ ןבָאה ?וש רעשידיי רעד ןגעוו

 רימ ןבָאה טלעוו רערָאג רעד רעביא ןלוש עכעלטלעוו יד ןופ טכירַאב ןלופ

 ןוא ןרעפיצ ןייק ןיא ןזָאלנײרַא טשינ ךיז ךיא לע רַאפרעד ,טשינ ךָאנ

 ערעסערג יד ןיא ןלוש עיינ וצ ןעמוק סע זַא רימ ןענעייל לָאמַא ,קיטסיטַאטס

 ,זיא ןענעייל ןופ קורדנייא ןיימ .טרעקרַאפ זַא רימ ןרעה לָאמַא ןוא טעטש

 ַא זיא סרערעל ןיא רָאנ ,רעדניק רעמ ןוא ןלוש עיינ וצ ןעמוק סע זַא

 םינכש עקירמורד ערעזדנוא ייב ייס עקירעמַא-ןופצ ןיא זדנוא ייב ייס ,קחור

 יד סָאװ ונייהד ,הרצ רעדנַא ןַא זיַא ןטרָאד רָאנ ,ךיז ןעילבעצ ןלוש יד ווו

 רעבָא ,טכַארּפ א ָאד ןענעז םינינב ,ןטרָאד טנעה יד ךיז טריפעצ גנוריגער

 ןוא ,קיצניוו טימ ןענעגונַאב ךיז ןעמ זומ ,טייצ-ןרעל זיא טלעפ סָאװ סָאד

 / .הלועּפ ַא טרָאפ ןבָאה רעדניק יד סָאװ רעדנווו עטסערג יד ןופ זיא'ס

 -ניא רָאנ ןיב ןיא לוש ענונב רעטרעוו רקיע יד ןופ קיטנַאמעס יד

 זַא ןָאט טכַארט ַא טזומענ זיא סע ןעו טָאה רענעייל רעדעי .טנַאסערעט

 ןלַאפעגנייא םיא זיא יצ .עדוש ןוא לוט ןשיווצ תוכייש ל?קיטש ַא ןייז זומ'ס

 ןסייה רָאג לָאז טנוװַאד עמ ווו תסנכח-תיב  ַא זַא טמוק'ס יוװ ךיז ןגערפ וצ

 .ןיִאלּפןרעל א ראג טניימ סָאװ טרָאוװ שישטייד ַא ןופ טמַאטש סָאװ ,לוש

 ט ןט לוש ַא ןעװעג ךעלטנגײא זיא ןענעװאד ןצ לוש יד זַא זיא ץורית רעד

 ןרָאװעג ןיא עמ .טנרעלעג ךיז ןעמ טָאה קידנענעװַאד .ןעניז ולַאנָאיצַאנ
 ריש ,םיליהת ,רוטארעטיל רעזדנוא ןופ ?רעּפ עטסנייפ יד ןיא טנוואהאב

 ןרעוונָא ןופ קלָאפ סָאד טיהרַאפ טָאה ץלַא סָאד ןוא ילשמ ,קרּפ ,םירישה

 ַײבלעזיד ןיא לָאמ 10 טעבענ ַא טגָאזעגרעביא טינ טָאה דיא רעד .רוטלוק ןייז

 עכלעזַא ןופ .סעקרעשטַאּפ קידנלייצ רעדָא טימ ךיז קידנליּפש ,ןטוניפ 0
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 קַאב ָא1 .א .א

 "רַא רעד ,רפוסה ָארזע .ןעלקיװטנַא טשינ ?ערוטלוק ךיז ןעמ ןָאק תוליפת

 ןבָאה סָאװ סרעפלעהטימ ענייז טימ ןעמַאזוצ ,םויק ןקידתולג םענופ טקעטיכ

 טָאה רובצב ןענװַאד ןוא ןעמוקנעמַאזוצ רעזדנוא ןופ עיניל יד טנכייצעגנָא

 טימ ןרָאװעג ןבילקענוצ תוליפת יד ןענעז ךיוא .טוט רע סָאװ טסווועג טוג

 רובעי אלו קוח ַא ןרָאװעג זיא ץלַא יו רעמ ןוא --- טיײקטנכערַאב סיורג

 עכלעזַא .ןענװַאד ןיא ךיז ןקילײטַאב וצ ידכ ירבע ןענַאק זומ דניק ַא זַא

 ןיא ץלַא סָאד --- הווצמ רב וצ ריטפמ ןענעייל ,ןייז הרדס ריבעמ יו ןכַאז

 .טָאג ןעניד וצ ידכ יוװ םויק םשל רעכיג ןעוועג

 יד זַא ,ןענַאטשרַאפ ןבָאה ןטייצ עטְלַא ענעי ןופ םיגיהנמ ערעזדנוא

 ןופ עקרַאמ יד יװ קלָאפ םייב הכ ןרעסערג ַא טָאה הנומא ןופ עבמָאלּפ

 אקווד טינ ןוא) שנועו רכש טימ ןָאט וצ טָאה עיגילער תמחמ ,םזילַאנָאיצַאנ

 םייב טעװ קלָאפ םוצ בוח ןייז ןגייברַאפ וצ רעבָא ,(טלעוו רענעי ףיוא זיולב

 םירָאװ ,דניז ןייק רַאפ טנכעררַאפ ןרעו טשינ ןשטנעמ ןכעלטינשברוד

 .ומצעל בורק םדא

 ַא ןעוועג ןיא ןרעטלערוא עטייו ערעזדנוא ןופ ךונחה רדס רעד

 ,טייז עכעלרעּפרעק יד טלעפעג ,תמא ,טָאה סע .קיגָאנַארעּפ ןופ רעטסומ

 יד ייב יװ רעגרע טינ טלקיװטנַא ןרָאװעג רעדניק יד ןענעז קיטסייג רעבָא

 .רעסעב ךס ַא םיטרּפ עסיוועג ןיא ןוא ,ןכירג עטכַא

 טימ ןשטנעמ יװ ןטלָאנעג ןדיא יד ןבָאה רעטלַאלטימ ןרעטצניפ ןיא

 ןליפא טָאה ריא ןופ בור סָאד סָאװ ,?לכב גנורעקלעפַאב רעד יבגל גנודייב

 ןריפ לסיבַא טנָאקעג ןבָאה עכעלטסיינ יד רָאנ .ןענעמתח טנָאקעג טינ ךיז

 ייב .סרערעל ןוא ןלַאנָאיסעּפָארּפ יד ,ךיז טייטשרַאּפ ןוא ,ןעּפ רעד טימ

 .רומנ ץרָאה םע ןַא ןסקַאװסיױא לָאז סָאװ רעצימיא ןעוועג ןטלעז זיא ןדיא

 דומלת) ןענרעל יו סעצָארּפ ַא ןופ סָאװ שיטסירעטקַארַאכ זיא סע

 ,עלוש ,לוש טרָאװ רעזדנוא .טנרעל ןעמ וװ ץַאלּפ ַא ןרָאװעג זיא (הרות

 ןשיכירג ןופ טמוק לָאפע ,שיזיוצנַארפ ;ַאלעוקסע ,שינַאּפש .לוקס ,שילגנע

 זיא סָאװ ַאזַא רָאנ זַא .ה .ד ,"יאנּפ, ,טייצ עקידייל טײטַאב סָאװ עלָאבכס

 ןעוועג ךיוא ןענעז זדנוא ייב .ןענרעל וצ טייצ טָאה ,ןלטב ַא ,רעייגקידייל ַא

 .טפרַאדַאב רערעדעי טָאה ןענרעל רעבָא ,םינלטב הרשע יד

 סָאװ םירדח יד רעביא וליפא זײרּפש ןקידארומ ַא ןכַאמ ָאד ןלעוו רימ

 םעד רעביַא ןוא .תולעמ ךיוא ןגעווטסעדנופ ,תונורסח ךס ַא טָאהעג ןבָאה

 זיא סאוו ,ןלוש עקיטציא ערעזדנוא זיב תורות-דומלת יד ןוא ןקותמ-רדח

 לש ומורמ רמועה רבד ַא וליפא טגָאזעג טלָאװ ךיא ןוא אמויד אנינע רעד

 .המואה-םויק רעזדנוא תוחּפה 525 ,םלוע

 םוש ןייק ןָאק טקנוּפ ןייא ןגעוו רעבָא ,ןָא ךיילג ךיז ןבייה תוישק

 ַא ןבָאה זומ דניק שידיא סָאד זַא זיא סָאד ןוא ןייז טשינ הלעמו-הלאש

 הנכס יד ןיא טשינַא ,ןרָאי-רעדניק עירפ רָאג יד ןופ גנואיצרעד עשידיא

 ןייק ?ירפ יו .קלָאפ ןייז ןופ טרעטייוורעד ןסקַאװסיוא טעוװ סע זַא ,סיורג

 יד 412 ---



 טידיי עירעפמיא יד

 רעגניי ןייק ןיירַא טינ ךָאד ןעמענ ןלוש יד יוװ יוזא רָאנ ,ָאטשינ זיא ירפ וצ

 ,ללב א ןיוש רימ ןבָאה ,עקירעי 2 יו
 א ,לוש עשידיי ַא ,הבישי א ,הרות-דומלת א ןייז לוש יד ףרַאד יצ

 עשידיי ַא ןגָאז וצ רעמ טניינעג ךיא ןיב ךעלריטַאנ ?פוש עשיאערבעה

 ןייז ןגעוו םירקיע יד סיוא ךיז טנרעל דניק סָאד ווו םוטעמוא רעבָא ,לוש

 סע ןוא טצענערגאב טינ זיא םידומילה-רדס רעד יבא ,ביל רימ זיא קלאפ

 .םרערעל עקירעהעג טימ ,טייצ גונענ ןבעגעגּפָא טרעוו
 ,שיריי ,עטכישעג עשידיא ץוח טנרעלעג ןרעוו ףרַאד לוש רעדעי ןיא

 םיניד) עיצידַארט ,רעגייטש ,טנכערעגניירַא ןרוטַארעטיל יד ,שיאערבעה

 עקיפיול ןוא גנַאזעג ,רָאלקלָאפ (עינילער רעשידיא רעד ןופ םיגהנמ ןוא

 טייקיטיינ רעד ןיא טינ ביולג ךיא .טלעוו רעשידיא רעד ןופ ןעגנוריסַאּפ

 ךיא .םיסרוקיּפא רַאפ טינ ךיוא רעבָא סעקַאמורפ רַאפ רעדניק ןכַאמ וצ

 עצנַאג רעדניק ןופ ןכַאמ ןלעװ וצ טײקשירַאנ ַא וליפא זיא'ס זַא ןיימ

 סע ןעוו .ףמַאקנסַאלק ַא ןופ ?וע םעד ייז ףיוא ןגײלפױרַא ןוא ןלַאקידַאר

 ךָאנ ןיא טרעגנוהעג ןבָאה סרעטעברַא ןוא ,רעּפעש-ץיװש ןעוועג ןענייז

 נידרַאפ רעטעברַא ןַא ןעוו טינ רעבָא ,רַאפרעד ץורית ?קיטש א ןעוועג

 יר ןוא ;סָאבעלַאב רעד יו רעמ וליפא טּפָא ןוא רָאסעּפָארּפ ַא יו רעמ

 ןרעוו רעדָא ןטפעשעג סנטַאט םעד רעביא ןעמענ ןוא סיוא ןסקַאװ רעדניק

 ַא ןטנעילק רעדָא ןטנעיצַאּפ ערעייז ןופ וצ ןעמענ סָאװ ןלַאנָאיסעּפָארּפ

 ?ןביילב ייז ןלעוו רעפמעקנסַאלק ַא רַאפ סָאװ ןזיא ,עבטמ ענייש

 טושּפ זיא ןרָאי עננוי יד ןיא ןרינירטקַאדניא ייז ףרַאד עמ ביוא

 -ייטש ןשיאיבנ ןפיוא רשוי רַאפ ליפעגנ םעד טימ ןרעטסייגַאב וצ ייז גונעג

 רעייז טימ ןריציפיטנעדיא וצ ךיז ןליוו ַא ייז ןיא ןצנַאלפוצנייא ןוא רענ

 יד ןוא ןעניז ןרעטיירב ןיא רוטלוק עשידיא ייז ןיא ןּפַאזנייא ןוא קלָאפ

 טנָאקעג טלָאװ עמ ןזַא ךיז טכוד רימ .רוטלוק עשידיי ערעטנענ ןוא ערעגנע

 ןַא ףיוא טרילונער ןרעוו לָאז גנויצרעד עשידיא עצנַאג יד זַא ןריפסיוא

 -ַאב יד טיול תופסוה ןוא ןעגנוכייװּפָא עסיוועג טימ ,דוסי ןקימיטשנייא

 יד טקיטסעפרַאפ טלָאװ עיצַאדילָאסנָאק ןימ ַאזַא .סעיגָאלָאעדיא ערעדנוז

 -יז טליפעג ךיז טלָאװ דניק סָאד ןוא ,םעטסיס-גנויצרעד עשידיא עצנַאג

 םוצ ןוא סע טנרעל'מ סָאװ םעד וצ יורטוצ רעמ טָאהעג טלָאװ ןוא רערעכ

 ,טרפב ןדיא ללכ

 ןכות ןגעוו תונעט

 ,הנעט יד ןרעה וצ ןעמוקעגסיוא לָאמנייא טשינ זרנוא ןיוש זיא סע

 "עג ,ךַארּפש ןענרעל סָאד יװ טקנוּפ ,ןכות טלעפ ןלוש עשידיי יד ןיא זַא

 יד ,ןטייז עמערטסקע עדייב ןופ .ןכות ןייק טשינ זיא רוטַארעטיל ,עטכיש

 ייב רָאנ זַא ןעיירשרַאפ זדנוא ןעמ ליוו ,עשיטסינומָאק יד ןוא עזעיגילער
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 קא ב ָא ר .א .א

 ןביולג רעדנילב ,םזיטַאנַאפ זַא ,ןעניימ ייז ביוא .ןכות ןַארַאפ ןיא ייז

 ריפ ייב .ןעניז ןלעיצעּפס ַא ןיא טרָאװ סָאד ייז ןצינ ,ןכות טסייה

 טטונ וצ ןריפ טעװ סָאװ ןוא ןסיוו וצ טרעוו זיא סָאװ ץלא ןכות טסייה

 ,םישיעמ

 רעדניק יד ןזָאל וצ ָאװטסטירקָאּפיה ןייק טשינ זיא'ס זַא ,טלַאה ךיא

 .ועיגילער טשינ ןענעז ןרעטלע יד וליפא ןעוו ,עיגילער ןופ םעט םעד ןליפ

 -רעדניק יד ןיא ןגעלפ רימ .גנַאנוצ רעדנַא ןַא ץלַא ןיא ןעמ טָאה רעדניק וצ

 עקַאט טרער ?דָאנ יד זַא ,טניימעג ווא ךעלהשעמ סנעסרעדנא ןענעייל ןרָאי

 קיביולג םתס ןענעז רעדניק .ןיילַא ךיז ןופ ןצנַאט ךעלעכיש עטיור יד ןוא

 רעד טימ ןָא ךיז ןקעמש ייז ןעו טשינ טדַאש רעבירעד .זעינילער ןוא

 ןוא ,קלָאפ םוצ דנובוצ רעטסקראטש רעד ךעלטננייא זיא סָאװ ,עיצידַארט

 קירָאי סקעז ַא טנרעל'מ ביוא ,עיצַאלימיסַא ןנעק רעוועג עטסקרַאטש סָאד

 ַא דניק םעד ןעמ טוט ,שנועו רכש ןייק ןוא טָאנ ןייק ָאטשינ זיא'ס זַא דניק

 יד ןָא טמענ רעכלעוו קְלֶאפ ןטימ קידתומילש ךיז טריציפיטנעדיא רענעי ,הער

 ןשינעבעלרעביא יד ןָא .םייה עכעלשידיא ַא טריפ ןוא קלָאפ ןופ סעיצידַארט

 ,טייטאב רעייז ןָא רעטרעוו עשידיי ךס ַא ןרעוו ,חסּפ ,בוט-םוי ,תבש ןופ

 -ַאמַארד עמ יװ טקנוּפ .םינּפ סַאלב ַא טמוקאב רוטַארעטיל עשידיי יד ןוא

 ןטיהּפָא סָאד ןטכַארטַאב ןעמ ןעק ױזַא ,עטכישעג רעדניק רַאפ טריזיט

 ןקידנסקַאװ ןראפ קיטכיוו זיא סָאװ ,עיצַאזיטַאמַארד רַאפ עיצידַארט עשידיא

 .דניק

 ךיז ןומ לֹוש עשידיי יד זַא ןעניימ סָאװ סרעקיטערָאעט ָאד ןענעז סע

 ןטקעריד ַאזַא ןופ טשינ טלַאה ךיא ,?ארשי תבהא ףיוא ןרירטנעצנָאק

 רימָאל ,םזיטָאירטַאּפ ןרידנַאנַאּפָארּפ ןופ טשינ טלַאה ךיא יו טקנוּפ ,גנַאגוצ

 ןעמוק יו ייס טעוװ סע ןוא ,ןדיא ןנעוו תועידי עקיטיינ יד רעדניק יד ןבענ

 עפרַאש טפָא ףיוא ןרעפטנע וצ זדנוא ףיוא לח ןיא סע .לארשי תבהא וצ

 -לוק עשיריי עקידװעטלַאהנָא ןֵא ךיז טמַארג יװ לשמל ,סעגַארּפ עשרעדניק
 רימ .טכער עלַא ןעמוקַאב רימ ווו ,דנַאֿל רעזדנוא וצ בוח רעזדנוא טימ רוט

 ךיוא ןבָאה ריס זַא ,ןזיװַאב וצ תויאר ײלרעלַא טימ ןדָאלַאב ןייז ןזומ

 ךס ַא ןבָאה סָאװ ,ןרעטלערוא ןוא ןרעטלע ערעזדנוא וצ ןתובייחתה

 רעזדנוא רַאפ ליפ ױזַא ןעוט רימ זַא ןוא ,ןדיא ןביילב וצ ידכ ןעוועג בירקמ

 ףיוא טשינ רימ ןרעה ,שידיי ןענעייל ךרוד .רעגריבטימ ערעזדנוא יוװ דנַאל

 טשינ זדנוא טלַאה סָאד ןוא ,םירבחמ רענַאקירעמַא ןופ רעכיכ ןענעייל וצ

 יטפול רעדָא ײמרַא דענַאקירעמַא רעד ןיא ןבעל ןטימ ןריקיזיר וצ ןופ ּפָא

 .טָאלפ

 סערעטניא םעד ןקעוווצפיוא ןיא ןלוש יד ןופ עבַאנפױא:-טּפיוה יד

 ביוק .קלָאפ רעייז ןופ ןטרעוו עקיטסייג יד רַאּפ רעדניק עשידיא יד ןופ

 רעשידיא רעד ןופ ךשמה ַא זיא רוטלוק עשידיי יד זַא ןפיירגַאב ייז ןלעוו

 טמוקַאב ,קירֹוצ רָאי טנזיוט 4 א טימ ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,רוטלוק
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 שידיי עירעּפמיאװ ירד

 "ענ א רעמ טשינ זיא'ס .ןעזסיוא ןשיטנַאמָאד ַא ןינע רעצנַאג רעד ןיוש
 ןוא עקידנפמעק ,עטסווואב-ליצ ַא רָאנ רוטלוק ענעקָארשרַאפ ,עקידכעב

 טריבורּפ ןבָאה סָאװ ,םיררוצ עֶלַא יד סעכָאלעצ ףיוא רוטלוק עקידנוחצנ

 ,סרעגערט עריא טימ ןעמאזוצ ןקיליטרַאפ יז

 :זיא רעדניק יד טימ ןָאט ןפרַאד רימ סָאװ !

 ַא ןיֵא ,ללוכ ןיוש זיא סָאװ ,גנויצרעד עשידיי עטוג ַא ןבעג יז (1

 ןוא הרות-דומלת יד ,לוש עשיאערבעה יד סָאװ סָאד ךיוא ,סָאמ רערענעלק
 | .ןביג תובישי יד

 ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןפוא ןוויטיזָאּפ ַא ףיוא ןריטנעירָא וצ יז (2

 .קלָאפ ןשידיא

 ךיז ףיוא ןעמענ ןלעװ סָאװ סרעוט עקיטפנוקוצ יוװ ייז ןעיצרעד (3
 העד יד ןבָאה סָאװ םיניהנמ-םינקסע יד ךיז ןלעטשנגעקַא ןופ תוירחא 'יד

 -סיוא ןומ א זיא'ס :הרוש רעטשרעטנוא רעד ןיא .הָאמ יד ןבָאה ייז לייוו

 רעשיקלָאפ ַא ןופ ןרעוו טצרַאהַאב ןלעװ סָאװ טיילעגנוי הנהמ ַא ןדליבוצ

 -נַאליפ רענעקורט-א ןנעק עיצולָאװער רעד טימ ןריפנָא ןלעו ןוא המשנ

 *טוג ןוא םינינב עקיטרַאסיורג יד טימ טייקשידיא "רעטנעצ , ןוא עיּפָארט

 ןרעוו טלעטשעג ןזומ ּפָארט רעד טעוװ רעטייוו סָאװ .ןרָאטקעריד עטלָאצַאב

 ןלעוו ,ןזָאלסיוא ךיז טעוװ רוטלוק יד ביוא .רוטלוק רעשירעפעש רעד ףיוא

 סָאוו םיריבנ יד טימ ןלענקנייא ןעמ ףרַאד סָאד ןוא ,ןעװעטסוּפ םינינב יד

 ענעסקַאװעגסיױוא יד ןלָאז .תובדנ עסיורג ערעייז טימ ןענעקרעד ךיז ןזָאל

 ןלעװ ייז ןוא סרענָאמ ערעזדנוא ןרעוו ןלוש ערעזדנוא ןופ ןטנַאודַארג

 ךיז זיא רוד רערעטלע רעד זַא ןריּפשרעד ןלעוו ייז יו ,ךיג יױזַא ןרעוו סע

 .ייז ףיוא ןעגנונפָאה טנייל ןוא שאימ טשינ

 ,"טסישירייג טרָאװ ןטימ ןעמעש ןעמונענ ךיז ןעמ טָאה סנטצעל

 ןבָאה ןטסישידיי ענעפורעג יױזַא יד שטָאכ ,סָאװרַאּפ ָאד רשפא ןיא סע

 טרפב .קיטייזנייא רַאפ ןלעטשסיורַא טשינ ךיז ןליוו ייז .ויטָאמ רעדנַא ןַא

 טסישידיי ַא רעבָא .ןעוועג הלודגל הלוע יױזַא טָאה שיאערבעה ןעוו ,טציא

 ַא יװ ייס ןיא סָאװ ,שיַאערבעה ןופ רענגעק ַא ןייז ָאקװוד טשינ ףרַאד

 ןיא זַא ,טלאה סָאװ רענייא רעדעי זיא טסישידיי ַא .ןלוש עֶלַא ןיא דומיל

 סָאװ ןוא ןדיא עלַא טדניברַאפ סָאװ ךַארּפש יד שידיי זיולב זיא תוצופת יד

 רעבָא .רוטלוק ַא ןנָאז ןעק עמ ,רוטַארעטיל רעסיורג ַא ןופ םוידעמ רעד זיא

 -םיוא עתמא .נונעג טשינ טייוו ןיא טסישידיי ַא רַאפ ןרעלקרעד ךיז זיולב
 -- זיא עכלעזַא ןופ ןמיס רעד ;קינייו ךיז ןעניפעג ןטסישידיי עקיטכיר

 ,שפנ-תריסמ ףיוא טיירג ןענעז ייז ביוא

 -ויצ ,םזיכרַאנַא ,םזילַאיצַאס וװ טקנוּפ עיידיא ןַא זיא םזישידיי .רעד

 ןעועג טכער ָאד ןיא סָאװרַאפ ןייטשרַאפ וצ רעווש זיא ,וו .ַא .א ,םזיג

 רעפטנע רעד ?טשינ שידיי רַאפ ןוא תונברק עסיורג עכלעזַא ןעגנעדכ וצ
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 ַאב ַָא ר .א .א

 ,סרעקנעד ןופ טריריּפסניא ןעוועג טננוי יד ןזיא טלָאמעי סָאװ רשפא ןזיא

 רעבָא ,ןטורקער עיינ ןפַאשעג ןבָאה ןיילַא תונברק יד .ןרָאטַארַא ,סרעביירש
 עמַאס יד ןוא ,ּפָארַא רעטוּפ רעד טימ ןעגנַאנעג ץלא זיא לזמ רעזדנוא ףיוא

 ןבָאה ןרָאי 80 רַאפ טנגוי יד טרעטסיינַאב ןבָאה סָאו סרעריפ-רעטעברַא

 -רעד טשינ םענייק ןבָאה ןוא ,דיא עלעטניּפ סָאד ןטז וצ טלעפרַאפ ןיײלַא

 ןוא ,זדנוא ףיוא ?ח טציא ןזיא סָאד טָא ,טעברַא רעד טימ ןריפוצנָא ןגיוצ

 סרעוט-לוש ,סרערעל ערעזדנוא וצ .,ןייֵלַא ךיז טימ רימ ןפרַאד ןבייהנָא

 רעמ ןעיצניירַא טגעמענג ,רעבָא ,טלָאװ עמ .ןבָאה טשינ רעכיז ןעמ ןָאק

 ,ָאי ,סעיצַאדנופ ןופ טלעג רעמ ןעגנערבניירַא ןלָאז סָאװ ןשטנעמ עשימַאניד

 םעד ןריזילַאנַאק ןופ ענַארפ יד ןיא ָאד רָאנ ,;ונעגרעביא ָאד זיא טלעג

 ךרוד גנוטסעפ-טלעג יד ןעמעננייא ךעלטנגייא .גנוטכיר רעזדנוא ןיא םָארטש

 ןבָאה סָאװ טייל עננוי עטלושענ ןָאט ןענָאק סָאד טָא --- רעגניצ ענעפילשעג

 ;םויק ַא ןבָאה טעוװ רוטלוק עשיריי יד זַא ןביולנ רעזדנוא טימ ןעמונעגנָא ךיז

 ןייפ ןבָאה טשינ רימ ןענָאק ,םעד ןיא טשינ ןביילג ןיילַא רימ ביוא ןוא

 .ערעדנַא ףיוא העּפשה

 רעדניק 40,000 ַא אמתסמ ךיז ןענרעל טלעװו רעצנַאג רעד ףיוא

 ןַא ןיא סָאד .שיריי ןופ עקרַאמ רעד רעטנוא ןלוש ןיא עלַא טינ --- שיריי

 ערעייז וצ ןעמוקוצוצ יױזַא יו ןסיוו רָאנ ןלָאז סרערעל יד ביוא .יײמרַא
 ןרעו טנַאקעג טנזיוט רֶאַּפ א ךָאד --- ךס ןייק טשינ --- ןטלָאװ ,רעצרעה

 .ןזיירק עשיריי ןיא סרעוט עקידרעטעּפש יד

 -יסקעמ עפורנ א טָאה טָא .ןעגנודניברַאֿפ ערעסעב טציא ןבָאה רימ

 ןיא לוש עשידיי 8 לעיציפא טכוזַאב לוש רעשידיי ַא ןופ םידימלת רענַאק

 סעּפורנ ערייב ףיוא ייס םשור ַא טכַאמענ טָאה סע ןוא םסעלעשזדנַא-סָאל

 ןפרַאד ןרָאפסױרַא ןוא ןטיזיוו עכלעזַא .רוד ןרעטלע םעד ףיוא ייס ,רעדניק

 .גנוגנעואב א ןזָאלבעצ סָאװ ךעלעטניוו יד ןענייז סָאד .ןרזחרעביא ךיז

 א רעביא טזָאל לוש עשידיי ַא טכוזַאב סָאװ שטנעמ רעטסווװַאב רעדעי

 ןעזייר םהרבא זַא ןיימ ךיא ןוא ,רעדניק עסיוועג ףיוא קורדנייא ןקידנרעיוד

 יו ןלוש יד ןיא ןטערטפיוא עטפָא ענייז טימ רעמ רשפא ןָאטעגפיוא טָאה

 טעָאּפ םעד ןנעוו טביירש עמ ןעוו .ןבירשעגנָא טָאה רע סָאװ ךס ַא טימ

 טָאה רע סָאװ תוננרק יד ןסעגרַאפ טינ רימ ןלָאז ןעזייר רעלייצרעד ןוא

 יד רעביא ,טכענ עקיטסָארפ ןיא ,ןרָאי 70 יד ןיא ,ךיז קידנּפעלש טכטרבעג

 .ןלוש רעקרָאידוינ

 ןבָאה ןלוש עשידיי יד יצ ןגערפ ןרעהפיוא טשינ טעװ רעקיניצ רעד

 ןענָאק סָאו ןטנַאלַאט עכעלטע רעדָא סרענעייל ךס ַא טכַארבעגסױרַא סעּפע
 יניאטונ רענעי רעדָא רעד טָאה לָאמ ןייא טשינ ,רוטלוק יד ןרעכיײרַאב

 ענעריובעג-יה ןייק ָאטשינ ןענעז סע זַא טלייצרעד רעביירש רעטרימרָאפ

 באשזד א טָאה סָאװ ַאזַא רָאנ זןיא רעביירש א ביוא .סרעביירש עשיריי

 סָאד ןיא ןעו טניז רעבָא ,תמא רשפא סָאד וזיא גנוטייצ רעשידיי ַא ןיא
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 טידיי עירעּפמיא יר

 -"ה קילדנעצ ַא ןופ רָארג סייו ךיא ?רעביירש ַא ןופ קהבומ ןמיס רעד

 ,שיריי ףיוא רעכיב ןבעגענסיױרַא וליפא ןבָאה סָאװ סרעביירש ענעריובעג

 לָאז עמ ןעוו ןביירש ןענָאק סָאװ קילדנעצ רָאַּפ ַא ךָאנ ָאד ןענייז סע ןוא

 עמ :השעמ עבלעזיד רעדיוו רעבָא .ווװ ָאד ןיא סע ןעוו ןוא ,ןעקונוצ ייז

 טשינ ייז טקיטומרעד עמ .תורוד עקידנסקַאװ יד ףיוא םוא טשינ ךיז טסוק
 -טנַא ךיז ייז ןענָאק ױזַא יו ָאט ,שואי טימ טקעמש ייז םורַא ץִלַא ןוא

 ? ןעלסיוו

 ה ר ה ז א

 תעב ןשטילנכרוד ךיז ןָאק סָאװ גיוא ןפיוא ןבָאה רימ ןזומ ךאז ןייא

 ןופ סעיציבמַא עשיטילָאּפ יד ןיא סָאד ןוא ,ךאוו גונעג טשינ ןענייז רימ

 ,םידומיל עשידיי "ןטלאשוצכיילג , רוטנעגַא רעשידיא רעד ןיא טייל עסיוועג

 סָאװ ןישַאמ א טימ ןָאט וצ רימ ןבָאה ָאד .תירבע ףיוא ןטייברַאפ ייז .ה .ד

 ןעמ לָאז ןטנגעג עסיווענ ןיא זַא ױזַא ןרירוװענַאמ וצ ןטייקכעלגעמ עלא טָאה

 -יפ יד ןופ גנורעגנירגרַאפ ַא בילוצ ןוא ,בלַאק םענעדלָאג םוצ ןקוב ךיז

 טימ ,וצ ןגָאז םיחולש סָאװ תועבגו םירה יד וצ ןרעהוצ ךיז ןעמ לָאז ןסנַאנ

 ריבג ַא ןוא ןצבק ַא ןשיווצ ףמַאק רעד ןוא ןריפסיוא ךס ַא ןעמ ןָאק טלעג

 ןכעלרע ןַא ןשיװצ ףמַאק רעד יװ טקנוּפ רעכיילג ןייק טשינ לָאמנייק זיא

 .רעלדניווש ַא ןגעק שטנעמ

 עשידיי יד זַא טניילעגרָאפ ךיא טלָאװ ,טעּפש וצ טרעוו סע רעדייא

 ,עיצַארעדעפ ַא ןיא ןרעוו טקיניײארַאפ ןלָאז טלעוו רערָאג רעד ןופ ןלוש

 ליזַארב ןיא ,ןגָאז רימָאֿל ,ךיז טוט סע סָאװ ןסיוו לכ2 םדוק לָאז עמ ידכ

 ַא וצ-טקירד סעּפע ןעוו ידכ ,סנטייווצ ןוא ,עקיסקעמ רעדָא עקירפַא םורד

 ףמַאק םעד ןעמענפיוא ןענָאק עלַארטנעצ רעד ךרוד ןעמ לָאז טנגעגילוש

 ןָאט ןעמ ןָאק סָאד .סרעוט עטקירדעגוצ יד ןופ טנעה יד ןקרַאטש ןוא

 .עדנַאגַאּפָארּפןגעק ךרוד ןוא סרענעייל עשידיי יד ןרימרַאלַא ךרוד סנטשרע

 ןופ ןעמענוצ ?יו עמ ןעוו טייצ ַא ןיא טזָאלעגּפָא ןרעוו טשינ ןרָאט רימ

 רעזדנוא זַא ךעלטנגייא טסייה סָאד .ןבָאה רימ סָאװ ?סיב סָאד וליפַא זדנוא

 ןפיוא טססַאוו סָאװ עיצַאלימיסַא רעד ןגעק -- עקידנעייוצ ַא זיא המחלמ

 ןופ ייז ןעמוק ןעמוק םגה עיצַאלימיסַא וצ ןריפ סָאװ תוחוכ יד ןגעק ןוא ,טרָא

 יד ייז ןענעליוק ןתמא רעד ןיא רעבָא ,תולג םעד ןרידיווקיל וצ טייוו רָאג

 ,רעייא ענערלָאנ יד ייז רַאפ טגייל סָאװ ןוה

 ןיא טנרעלעג טשינ טרעװו שידיי סָאװ גונעג טכעלש ןיוש ןיא סע

 שידיי ףיוא סרוק רעד סָאװ ןוא ?ארשי תנידמ ןופ ןלושלטימ יד שטָאכ

 -יצוצ ַא טָאה טעטיזרעווינוא רעשיאערבעה רעד ןיא רוטַארעטיל עשידיי ןוא

 רעבָא ,(טשינ גיוט רָאטקעל רעד לייוו הלילח טשינ) ןטנעדוטס 7 -- ןופ חכ

 ןיא שידיי ןקיליטרַאפ וצ ױזַא יו טעװענַאלּפ עמ תעב קיאור ןציז וצ ףיוא
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 קַאב ָאר .א .א

 זַא םיוו ךיא .תונלבס ןייק ןקעלק טשינ זדנוא ףרַאד ןלוש עגיה יד

 ךָאנ טמוק ץַאק יד זַא ,ירפ וצ ךיז קערש ךיא זַא ןגָאז טעװ .רעצימיא

 ךיא קערש עיצַאלימיסַא רעכעלריטַאנ ַא רַאפ דָארג רעבָא .רעסַאװ ןרעביא טינ

 -ַאלימיסַא רענעגנווװצעגפיורַא ןוא רעוויטַאריּפסנָאק ַא רַאפ יו ױזַא טשינ ךיז

 "עמ עשילעװַאיקַאמ ןגעקטנַא ןענערָאװַאב ךיז ןעמ ףרַאד ָאד ?לייוו ,עיצ

 ןטקעיִארּפ עכלעזַא טימ ןדנוא וצ ןעמוק טשינ ןעמ טעװ יאדווא .סעדָאט

 סע ןוא רעדנעל ערענעלק יד ןיא "שוביכ , רעד ןבעגנייא ךיז טעװ סע זיב

 טשינ רימָאל ןוא ,טעשזדוב םעד ןקעד םוצ זדנוא ייב רעגנע ןרעוו טעװ

 רימ ןפרַאד ,ןעוו-טשינ-ןעוו ןעמוק ךָאד ןלעװ ןטייצ ערעווש זַא ןסעגרַאפ

 עטניילרַאפ טימ ןציז טינ ןוא ,עיזַאװניא רענעי זיוא ןטיירג טציא ךיז

 .טנעה
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--60.- 

 (* ןסיוו ןפרַאד ןרעטלע עשידיי סָאװ

 סנטסקיצניוו ,טנגעגַאב לוש עשידיי יד סָאװ תועינמ עטסגרע יד ןופ ענייא

 תילכת ןטימ ןָאטרַאפ ?יפוצ ןענעז ןרעטלע יד סָאװ ,סָאד זיא ,עקירעמא ןיא

 םשינ זיא סָאװ ,ךירטש רעשדיי ַא ללכב זיא טייקידתילכת יד .דניק ןופ

 ירעביוא ןַא יװ סיוא םייױנ יד ייב טמוק סָאװ ןוא ,שיטַאּפמיס לָאמעלַא

 ,עיציבמא

 זַא ,ןרירפוצ ןענעז סָאװ זדנוא ןשיווצ ןַארַאפ ןענעז ןרעטלע ךק א

 :עגַארפ יד ףױרַא טמיווש דלַאב רעבָא ,שידיי ןענָאק ןלָאז רעדניק ערעייז

 ,"לוקס, ןיא ןעמ טייג רענייז ַא 8 זיב זַא -- ?טייצ דניק סָאד טָאה ןעוו,

 ןיא ןיינוצ ןעמ זומ לָאמַא רעדָא ,עדנוטש לדיפ רעדָא ָאנַאיּפ יד זיא ןַאד

 -רַאפ "טואקס לריוג, רעדָא "טואקס יִאֹב , טנייה ,ייזומ ןיא ,קעטָאילביב

 ,רעוש טלַאפ סָאװ טעברַא-םייה רעד ןופ קידנדער טשינ ןיוש ,ןעננולייוו

 ןוש םרעװ ָאד ןוא -- ןליּפש ךיז זומ ,דניק ַא ךָאד זיא דניק ַא ןוא

 ןומזּפ רעטלַא רעד טריטיצ
 441| שטסת/ 2860 םס ןק1גצ

 1121:65 1204 2 4011 טסץ.

 :טרָאװ ןייא טימ ?דניירפ ַא ןכוזַאב רעדָא "יוואומ , ַא זיא וװ ןוא ,ונ

 ?טייצ ליביס רעדָא עלענדיס סע טָאה ןעוו רעבָא ,אתית-אכיהמ --- שידיי

 -ליב זיא עדנוטש קיזומ יד רעדָא ,"לוקס קילבָאּפ, יד זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 .ערעירָאק ַא ,תילכת ַא ןגעוו ךָאד ךיז טלדנַאה ָאד םירָאװ ,רעכ

 טָא סנַאקַאב טוג זיא ,ָאד ךיז טדער סע עכלעוו ןגעוו ,רעדניק עלַא

 -תילכת יד ןצונוצסיוא יוװ ןעייטשרַאפ ייז ןוא ןרעטלע יד ייב טייקכַאווש יד

 .רעגייטש ןשירחוס תמא ןַא ףיוא טייקיד

 שידיי ןענרעל סָאד ןזַא ,ןרעטלע יד ןרעלקפיוא ןריבורּפ ָאד ?יוװ ךיא

 דניק סָאד זַא ,ןעניימ ייז יו ,ךאזייב רעדָא סוסקול ַאזַא טשינרָאג ןזיא

 ןָאק רעטעּפש זַא ןוא ,ןופרעד |צונ עוויט יז ַא פ טָאה

 "יג ,1932 לירּפַא ופ 4 .רג "לוש רעזדנואג יא טכעלטנפערַאפ (*

 .רָאי
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 }אב ָא1 .א .א

 טימ ןצונַאב ןענָאק וצ ךיז ,ןיא סע הלעמ ַא רַאפ סָאװ ,ןזייװפיורַא ךיז

 .ןבעל ןופ גנַאנמוא ןיא ךַארּפש רעשידיי רעד

 סָאװ ,ןרעטלע עשיטּפעקס ,עוויטַאגענ טימ ןָא ךיז רימ ןסיוטש לָאמטּפָא

 יז ,טעברַא ענעפרַאװעגסױרַאג :טנעה יר טימ ךַאמ ןקידלוטיב ַא ןעוט

 ליּפשייב רעטכעלש ַא ןיוש זיא ןיילַא סָאד ."ןענָאק טשינ יוו-ייס ןלעו

 ןרעטלע עקיבלעזיד ןלעװ יצ .טגיוװעגנייא ױזַא טרעוו סָאו ,דניק ןרָאפ

 עשיכירג רעדָא עשיניטַאל יד ענונב גנוקרעמַאב עקידשואייַאזַא ןכַאמ

 וצ טשינ רָאג ךָאד זיא סע ןוא ?ןכַאמכרוד זופ דניק רעייז סָאװ ,םידומל

 -ע סָאװ ןוא שידיי ןופ טָאה דניק שיריי ַא סָאװ ,הלועּפ יד ןכיילגרַאפ

 סָאד טמוקַאב םידומיל ידיטֶא רַאפ דעבָא .ןכַארּפש עטלַא יד ןופ טָאה

 -ַאב טנוה רעד טניל ָאד טָא ןוא ;טשינ שידיי רַאפ --- "סטניִאפ, דניק

 ;נוקריוו ַא ןבָאה ייז ,"סטניִאּפכ; יד רָאנ ,שינעטנעק יד טשינ .ןבָאדג

 .ןרעטלע יד ףיוא
 -סירעירַאק ןקיזָאד םעד ןופ וליפא זַא ,ןזייוווצנָא קיטיונ רעבא ןיא

 "ומיל עשיריי יד ןופ ןעניוועג ךס ַא דניק סָאד ףדַאד טקנוּפדנַאטש ןשיט

 לוש ןיא ךיז טנעקַאב דניק סָאד רעכלעוו טימ ,רוטלוק עשידיי יד .םיד

 -גטמ םיא טינ ,טנ ָאזיר אה ןייז סיוא טרעטיירב

 -ַאב ןייז ס יו א ט מ ע ר ו 8 ןוא ןעקנעד םוצ לַאירעט

 .םירבח עשיאיוג ענייז ןופ רעכעה ּפָאק ַא טימ טייטש רע זַא ,ױזַא ם ענ

 רָאנ טשינ .טיבעג:ךַארּפש ןפיוא ןצונ עקידתושממס רע טָאה םעד זוה

 רע רָאנ ,-וטַארעטיל עכייר ַא ,ךַארּפש עצנַאג ַא ךיז רַאפ רע טניוועג

 רעוו .םידומיל ערעדנַא יד ץא רעטעּפש םיא ןפלעה סָאװ תועידי טמוקטב

 סיוא רעגנירג ךיי ןענרעל שידיי ןדער סָאװ רעדניק זַא ,טשינ סע טפייוו

 -נַארפ וליפא רָאנ ,רעגנירנ ןָא ייז טמוק שטייד רָאנ טשינ רעכָא ,שטייד

 ,שיריי ןיא סקַאטניס רעד ,ןעמַאידיא יד ,ברעוו רעוויסקעלפער רעד .שיזיוצ

 --: ןברעוויייו ןוא-ור טימ קידנעטש טיינ סָאװו "ןייז , בדעוטספליה רעד

 -עוש ךס ַא זיא סָאװ ,געוו רענעטָארטעגסיױא ןַא ןיוש ןיא ץֵלַא סָאד טָא

 .דניק ןקידנדער-שילננע םעד ראפ רער

 -ידיי רעטונג ט ןיא זַא ,ןריטַאטסנָאק ןוא רעטייוו ךָאנ ןייג ?יוו ךיא

 טכַארטַאב ןיא ,טסייה סָאד ,ךרע-יפל דניק עשידיי סָאד טמולַאב לוש רעשי

 קילבָאּפ; רעד ןיא יו גנודליב ערעסעב ַא ,טייצ עצרוק יד קידנעמענ

 עכעלנייועג יד ךיז ןָאק טייקטלושעג רעצנַאג ריא טימ זַא ןוא ,"?וקכ

 םעד ןיא ןיא דוס רעסיורג ןייק .רערעל ןשידיי םוצ ןכיילג טשינ ןירערעל

 -טייקכעלרעּפמייש יד טיול בײלקּפָא ןופ ענַארפ ַא זיא סָאד .ןַארַאפ טשינ

 טרעוו סָאװ רערעל רעשידיי רעד זַא ןטכיזסיוא רעמ ָאד ןענעז סע .ןצעזעג

 -יִלבֲאּפ יד יו ,רעקיאייפ ןייז לָאז עיצַאזינַאגרָאלוש ַא ןופ טלעטשעגנָא

 .ןירערעל "לוקס

 יד .ךַאֿפ ןייא יו רעמ ןיא ץינוצ טמוק שידיי .ייווצ רעמונ טציא
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 שידיי עירעּפמיא יד

 ןיא םורַא ךיז ןעיירד ("סעסריונ) רעטסעווש-ןעקנַארק עשידיי עטסרעמ

 ןוא ןרעה וצ לָאמ ןייא טשינ סיוא ייז טמוק סע ווו הביבס רעׂשידיי ַא

 -נעד ,רָאטקָאד ןשידיי ןכעלטינשכרוד ןטימ ךיוא זיא יױזַא ,שידיי ןדער וצ

 -לעועג רעד ןופ ןדער טשינ ןיוש ןלעוו רימ .וװ .ַא .א טַאקָאװדַא ,טסיט

 וצ זומ ַא טעמכ זיא סע ןעמעוו רַאפ ("רעקריָאװ לשַאס,,) עקרעוט-טפַאש

 ,שיריי ןייטשרַאפ

 -עדעי טשינ .טלעוו רעצנַאג רעד רעביא סיוא ןעמ טמוק שידיי טימ

 טפערט סע רעבָא ,טלעוו רעד רעביא ןרָאּפוצמורַא ןעניגרַאפ ךיז ןָאק רער

 ןשיװצ קוליח םעד ןעמ טעז טייהנגעלעג ןימ ַאזַא ייב דָארנ ןוא ;לָאמַא ךיז

 ַא טָאה שידיי טדער סָאװ רעד .דיי ןשיאיוג םעד ןוא דיי ןשידיי םעד

 רע סָאװ ,דנַאל םעד ןופ ןדיי יד טימ ןדערוצנעמַאזוצ ךיז טייקכעלנעמ

 .טכוזַאב

 עקַאט ןייגוצ --- טקנוּפ ןקידתילכת רעמ א ןרירנָא רעבָא ךָאנ ליוו ךיא

 .ךַאז-לפט השעמ שידיי ןנעוו טסעומשעג ןעמ טָאה רעהַא זיב ,ןינע רקיע םוצ

 .קעווצ ַא חכמ ןדער ריִמָאל טציא

 ןָאטריױוב רעייז זַא ןבעגעג טכַארט ַא זיא סע ןעוו ןבָאה ןרעטלע ליפיוו

 רעדָא טסילַאבמיצ ,ץפח ,ןַאמלע ַאשימ ןייק ןסקַאװסיױא טשינ רָאג טעװ

 ָאזָאדרַאק רעדָא סיעדנַארב ןייק ןייז טשינ ךיוא רשפא טעװ רע זַא ,ןיחונמ

 עמַאס יד ןופ ןייז טשינ ךיוא טעװ רע זַא ןייז ןָאק ןיצידעמ רעד ןיא ןוא

 ירַאפ סעיסעפַארּפ ערעגנע ץלַא יד ןיא טעװ רע זַא ךעלגעמ ץנַאנ .עטסערג

 ַא ןעװעג רשפא טלָאװ ,ױזַא ביוא ןוא ;ץַאלּפ ןכעלטינשכרוד ַא ןעמענ

 ירַאּפ ךָאנ זיא סָאװ דלעפ ַא ןטעברַאַאב ןעמענ ןלָאז עכלעזַא זַא הרבפ

 .רוטלוק עשידיי יד --- טייזרַאּפ קרַאטש וצ טשינ קיסעמסינטלעה

 טגָאזעגסױרַא זיא סָאד זַא ןעניימ ןענָאקי רענעייל עניימ ןופ ךס ַא

 ןדער וצ טציא תעגושמ ַא טַאלנ ןייז סע זומ טינַא ,סַאּפש ַא ןיא ןרָאװעג

 -נוא טייג שידיי יװ שוחב שממ טעז עמ ןעוו ,קעווצ סלַא שידיי ןגנעוו

 יז סָאװ םיוק סעיצוטיטסניא-רוטלוק ,ךיז ןכַאמרַאפ סרעטַאעט יוװ ,רעט

 .ךָאנ ןעילט

 סע רעבירַא רָאנ טעװ סיזירק רעד דלַאביװ זַא ךיא טלַאה ךָאד ןוא

 וצ סעײנַארעביא ןעמענ ךיז טעװ ןעמ .ןסקַאװ ש'ידיי ןיא סערעטניא רעד

 "יא עשידיי ףיוא קרַאמ ַא ןייז טעװ סע .,ןשַא ןוא ןצרּפ ,ןמכילע םולש

 סָאװ יד ןוא ,?קיטרַא ןַא ןרעוו רעדיוו ןלעוו רערעֿל עשידיי .ןעגנוצעזרעב

 טשינ יד יבגל ןורתי ןשּפיה ַא ןבָאה ןלעװ ךַארּפש יד ןשרעהַאב ןלעוו

 ,עקידנדער-שידיי

 טָאה ַאד .טדער סָאװ םזינוטרָאּפָא רעטסוּפ ןייק טשינ זיא סָאד ,ןיינ

 יָאלָאכיסּפירעקלעפ ןופ ןצעזעג עטריצילּפמָאק טימ ןענעכער וצ ךיז ןעמ

 סָאװ ךיו טגערפ ,שידיי רעטנוא טייג טָא-טָא זַא טפָא ױזַא ןרעה רימ ,עינ
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 קַא ב ָא ר .א .א

 -נוא טעוװ שידיי ןעוו ןדער עקירעמַא ןיא ןדיי ןָאילימ עכעלטע יד ןלעוו

 ץלַא רעבָא ,שיריי רעשילגננע ןַא ןייז סע טעװ !שידיי ץלא ךָאד ?ןייגרעט

 ,ןַאד רוטלוק רעשידיי רעד ןיא טנוװַאהַאב ןייז ןלעװ סָאװ יד ןוא .!שידיי

 .טנַאה רעד ןיא ךַאפ ַא ןבָאה ןלעװ

 ןגעו עיסוקסיד א ןיא ןזָאלוצנײרַא ךיז ץַאלּפ רעד זיא ָאד טשינ

 יו ןדָאב ןרעטסעפ ַא טָאה שידיי זַא ןזייו וצ רעדָא שידיי ןופ ?רונ םעד

 יױוַא ביוא זַא הנעט עכעלריטַאנ יד ןנָאלשוצּפָא ידכ רעבָא ,טניימ ןעמ

 טעוװ ,קעוװוצ ַא רַאפ ,ןנָאז רימָאל ,שידיי וצ ןעמענ ךיז ןלעוו רעדניק ?יפ

 יסיוא טעוװ סע זַא ,ןטיבעג עֶלַא ףיוא טײקטקַאּפעגרעביא ַאזַא ןייז ךָאד

 .שרעדנַא סעּפע וצ ןעמענ וצ ךיז יוו-ייס ןעמוק

 טעוו םייצ יד סָאװ רימ ןסייו לָאמעלַא טשינ זַא זיא ץורית רעד

 ןטנַאקיזומ עקירעגנוה הנחמ רעד ןופ סעמַאמיעטַאט יד ןעוו .ןעגנערב

 "ומ ַא רעדניק ערעייז ןבעג וצ יבַא ןונשמ ןטצעל רעייז טצעזרַאפ ןבָאה

 -וק טעװ סע זַא טלעטשעגרָאפ טשינ ךיז ייז ןבָאה ,גנואיצרעד עשילַאקיז

 -ָארּפ רעצנַאו א ןופ ?ת ַא ןכַאמס טעװ סָאו "סיקָאט , ןופ טייצ ַא ןעמ

 .עיסעפ

 יד ןופ ןוא סעירטסודניא ןוא סעיסעפָארּפ ערעדנַא ןֹופ ןליּפשיײיב

 -ןסיוומוא יד ןרירטסוליא סָאװ ,בורל ןבענ ןעמ ןָאק ןטנעדיצניא-סיזירק

 -רעביא עשינָאלָאיצַאס עגונב סרעסייוו עטסעב ערעזדנוא ןופ וליפא טייקיד

 .ןשינערעק

 ןשטנעמ סאלקס רעבלעזרעד זַא ,לשמל ,ןסָאלשעגסױא טשינ ןיא סע

 -עטעּפש ךיז טעוװ ,שידיי ףיוא ּפָארַאןביוא ןופ ױזַא טציא טקוק סָאװ

 ןסרוק ןייז רשפא ןלעװו סע ןזַא ,רוטלוק רעשידיי רעד וצ שרעדנַא ןעיצַאב

 ךיז ןלעװו סע טייל עגנוי רעמ סָאװ ןוא ;ןזיירק עשירָאטַאלימיסַא יד ןיא

 ַא טכַאמ ןעמ ןַא .ןייז טעוו ענַארפכָאנ רעמ ץִלַא ,שידיי טיפ ןעמענרַאפ

 סָאװרַאֿפ ,קיניזטפוװַאב:-ןווייה רעדָא קיניזטסוווַאב-"סרעקינ, דנַאל ץנַאג

 רענַאקירעמַא יד ןכַאמ לָאז עמ זַא ,סנ ןימ ַאזַא ןעשעג ןענָאק טשינ לָאז

 עטרימרָאפער יד זַא ,טשינ ןעד סע טסייוו רעוו ?"קיניזטסוווַאב-שידיי

 ןבָאה טריפעננייא ןוא ?סנטצעל שידיי וצ טרעטנענרעד ךיז ןבָאה ןעלּפמעט

 -עג ןטרָאד ןענעז סָאװ טייל עננוי עשידיי ענענייא ערעזדנוא עקַאט סע

 ןוא רעטייוו םירט ַא ןייג ןענָאק טשינ ייז ןלָאז סָאװרַאפ ."סיבאר , ןרָאװ

 ןוא ץַאלּפ ןטשרע םעד ןעמענרַאפ לָאז שידיי וװ ןלוש עשידיי ןריפנייא

 ?ןטייווצ םעד שיאערבעה

 ע ט ו ג ףיוא רעבָא ,ּפָא טברַאטש רעדָא ךיז טלקיװטנַא שיריי יִצ

 עטנכייצעגסיוא ףוא ,שי 9 גנ ע ןופ ר ע צ עז ר ע בי א

 -יפעג דימת ךָאנ ךיז ןלעװו רעלעטשטפירש עקיאייפ ףיוא ,רערעל עשיריי
 טכוז ןעמ תעב טציא וליפא ,טשינ יצ ,ןביולג סע טנעמ ריא .םינלעב ןענ
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 שידיי עירעּפמיא יד

 -ָארּפ ןיצידעמ יד ןוא ,טשינ ןלעפ עקנַארק תעב ןוא רענעייל ןשידיי םעד

 -ב ר ו ה רעד עלַא ךָאנ טנידרַאפ ,ּפמעט ןקישַאר אזַא טימ טריסערג

 -כ ר | דה רעד יװ רעמ טסילַאנרושז רעשידי ר ע כ ע? טינ ש

 יד יצ קפס ַא ןיא ךיוא .טַאקָאװדַא רעדָא רָאטקָא ר ע כע? טינש

 רעדנַאנַא ייב רעמ טנידרַאפ ןטלָאװ רעביירש עשיריי עכעלניוטסיוא רעמ

 -ענ ךיוא ןלעװ םורַא ראי 20 ,םורַא רָאי 10 ןיא זַא טניימ סָאװ ,הסנרּפ

 רעד ייב רעמ ןענידראפ ןענָאק (לָאצ ערענעלק ַא רשפא) ןשטנעמ עסיוו

 .שרעדנַא ץעגרע יו עסערּפ רעשידיי

 זיא ןוָאלכרוד טשינ ןפוא םושב רָאט ןעמ סָאװ טנעמונגרַא ןַא ךָאנ

 ןשידיי םעד רַאפ טָאה שידײי סָאו טר עוו- ר ע טק ַא ר ַא כ רעד

 טשינ טײג סָאװ ךַארּפש ט ןָא ןטלַאהוצנָא ךיז תונשסע יד טָא ,ָאי ,דניק

 --- ןעגנילק טשינ לָאז סָאד לַאסקָאדַארַאּפ יו --- דנַאל יא ץרַאטש ןָא
 -דנַאטש םעד ןופ טרעװ ַא טָאה .ה .ד ,ןעניז ןשיטסירַאטיליטוא ַא טָאה
 ,טייקיסעמקעווצ ןופ טקנוֿפ

 רניק ןופ עגַארפ יד ןעלדנַאהַאב וצ יו רעמ טשינ טציא ךָאנ טביילב

 רע תמהמ ,לוש רעשידיי ַא רַאפ טייצ ןייק טשינ טָאה רע זַא טגָאז סָאװ

 - .,ןָאט וצ ליפיוו עדוי-ימ ךָאנ טָאה ןוא טעברַא-םייה טימ ןָאטרַאפ זיא
 ןצונ יד ןוא שידיי ןופ טייקיטכיוו יד ןייא ןעעז ןרעטלע יד ביוא

 וצ דניק םעד ןבעג וצ גונעג זיא דניק םעד ןעגנערב ןָאק ךַארּפש יד סָאװ

 -יל ערעדנַא עלַא ןופ טונימ עכעלטע ןעמענּפָארַא געמ ןעמ ןזַא ןייטשרַאפ

 -סָאד טקנוּפ ,ןטליג טשינ לָאז ריירסיוא רעד ידכ ,טעברַא רעדָא םידומ

 טרעפטנערַאפ סָאװ ּפָארטנַאליפ ןטשרמולכ םעד טגָאז ןעמ סָאװ עבלעז

 רַאפ טשינ ןיוש םיא טקעלק סע זַא ןבעג וצ ליפ ױזַא טָאה רע זַא ךיז

 עלעסיבא ןבעג לָאז רע זַא ,ונייהד .םיא טעב ריא ןכלעוו רַאפ קעווצ םעד

 -עפָארטַאב םעד רַאפ סעּפע ןביילברעביא טעוװ ,ןטרָאד ןוא ָאד רעקיצניװ

 -סױרַא ךיז ליוו סָאװ דניק סָאד ןעוועריק ךיוא ןעמ ףרַאד ױזַא .קעווצ םענ

 .ץורית ַא ךרוד דומיל ןקיטכיוו ןייז ןופ ןעיירד
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 ,(* שיריי וצ סערעטניא ןעשרעדניק םעד ןקעוװ וצ ױזַא יו

 טנעייל ןוא שידיי ןייק טשינ טדער זדנֹוא ייב רוד רעגנוי רעד זַא

 -סיד טשינ ךיז טזָאל סָאװ ,טקַאפ ןימ ַאזַא זיא ,רעכיב עשידיי ןייק טשינ
 .ןייז הדומ רעדייל סע טעװ טסישידיי רעטסקירעפייא רעד וליפא .ןריטוק

 דנַאֿל ןצנַאג ןרעביא ןפרָאװעגרעדנַאנַאפ ןיא סָאװ ,ןלוש עשידיי טייק יד

 טלַאה ,ןדנעטשמוא עלעירעטַאמ ערעטיכ יד ףיוא קידנקוק טשינ ,סָאװ ןוא

 טמוק סָאװ ,דניק עשידיי סָאד וצ ךָאד טדניב ,ןטיירּפשרַאפ ןייא ןיא ךיז

 ,רוטַארעטיל רעייז ,ןסַאמ יד וצ ,קלָאפ ןשידיי םוצ ?ובנ ריא ןיא ןיירַא

 .ןליפ ןוא ןעקנעד טרַא רעייז

 -טפַאשלעזעג ןוא עשימָאנַאקע יד וצ ןעיצַאב טשינ ךיז ןלָאז רימ יוװ

 -ענפיוא ןרַאפ רעכיז זיא ךַאז ןייא ,קלָאפ ןשידיי ןופ ןעמעלבָארּפ עכעל

 ,ויא סָאד ןוא ,ןינע םעד טכַארטענכרוד ךָאנ טָאה רע ביוא ,ןדיי ןטרעלק

 ןיא קלָאפ ןשיריי ןופ םויקס רעד ּפִֶא טגנעה ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ זַא

 -ייא ןייק ןוא דנַאל רעדנוזַאב ןייק טשינ טָאה סָאװ קלאפ ַא .עקירעמַא

 ,סיטרַאננייא ןייז לָאז סָאװ עינילער ַא רעדָא ןבָאה ןומ גנוריגער ענעג

 ָאטשינ זיא ,ךַאז טָאג ַא זיא עיגילער יד אלימ .ךַארּפש ערעדנוזַאב ַא רעדָא

 -ַאב רעקידעבעל רעד ןזיא רעבָא ךַארּפש יד .רעבירעד ןסעומש וצ סָאװ

 רַארּפש יד .טּפַאש ןוא טליפ ,טקנעד ,טריטסיזקע קלָאפ סָאד זַא ,זייוו

 ןופ דוס רעד טגיל םערופ םעד ןיא רעבָא ,םערופ ַא רָאנ עקַאט זיא ןיילַא

 -ַאלער תוחּפה לכל ןיא עמרָאפ יד ;רדסכ ךיז טייב ןכות רעד .טייקיבייא

 .ךעלרעדנערַאפמוא ,וויט

 -נָאק םֹוצ ןטערטוצ ןעמ ןָאק ,עלהמדקה רעטקַארטסבַא רעד טָא ךָאנ
 נָא ןרעוו סָאװ ןדָאטעמ יד טנַאקַאב טשינ ןענעז רימ םנה .ןינע ןטערק

 רעדָא ןליצ יד רעקיצניו ךָאנ ןוא ןלוש ענעדישרַאֿפ יד ןיא טדנעוועג

 -עשמ ךיז ךָאד ןעמ ןָאק ,רעדניק יד ענונב רערעל יד ןופ סעיצינמַא

 ,1932 רַאורבעפ ןופ 2 ,רג "לוש רעזדנוא  ןיא טכעלטנפערַאפ (*
 .קרָאייויג
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 שידיי עירעּפמיא ירד

 ףרַאד ןוא זיא שידיי ןענעייל ןוא ןדער דניק סָאד ןענרעלסיוא זַא ,ןייז

 עקַאט ןוא .ןזעוו-לוש ןשיטסישידיי ןצנַאנ םעד ןופ הנווכ טּפױה יד ןייז

 רניק סָאד םירָאװ ,טייקירעװש עצנַאג יד טגיל הביס רעקיזָאד רעד ןיא

 רעד ןופ דומיל םעד ןיא יו ןכות ןיא טריסערעטניארַאפ ןייז רעכיגנ טעװ

 .אפונ ךַארּפש

 ײלרעלַא טימ ןגעװַאב ןוא ןדערוצ ךעלריטַאנ ןעמ ןָאק דניק סָאד

 ךָאד טביילב ךַארּפש עדמערפ ַא ןדער וצ שינרעטַאמ יד רעבָא ,ןטנעמוגרַא

 ,קידהשקשינ ןדער סיוא ןיוש ךיז טנרעל ?נגניא ַא ןעו ןוא ;העינמ ַא

 -נַאג ריא טימ רוטַארעטיל רערעטלע רעד ןופ ךַארּפש יד ץלַא ךָאנ טביילב

 .16:ע8 1800021468 ַא טייקיטפאז ןוא טייקיטלאהכייר רעצ

 יטימ-ביירט ןבָאה ןזומ רעדניק עֶלַא זַא ,רימ ןסייוו ןֶא םינומדק ןופ

 ןפָארטש עקידנשַארטס ןופ עמרָאפ רעד ןיא ןעוועג סע זיא לָאמַא -- ןעל

 .קַאיליופ םעד ייס ,רימתמ םעד ייס קשח ןבעגוצ ןלָאז סָאװ --

 טרעדנוהרָאי ןט-17 ןיא טָאה סוינעמַאק ףָאשיב רעשימעב רעד טניז

 ןביוהעגנָא ןעמ טָאה ,דניק םוצ ךעלכיביזרעל יד טסַאּפעגוצ רעטשרע רעד

 זיא טנייה .דניק ןופ סערעטניא םוצ ןרילעּפַא רדסכ זומ ןעמ זַא ,ןעזנייא

 ןרַאפ ןרעו טנרעל ןעמ סָאװ םידומיל עַלַא .ןָאלבאש ַא ןרָאװעג ןיוש סָאד

 עטכישעג ןופ ..ט ר יז יי ט ַא סט ַא ר ד  רדַארג ןסיוװעג ַא זיב דניק

 טסַאּפ ןענובשח וליפא רָאנ ,ןדער וצ סָאװ אטשינ רָאג ןיוש ךָאד זיא

 .דניק ןופ טלעװ רעד וצ ןוא ןפירגנַאב יד וצ וצ ךיוא ןעמ

 .דניק ?לכ םעד רעדָא דניק ןכעלטינשכרוד םעד ענונב זיא ץלַא סָאד

 םיחבש ,סעימערּפ ,ןעגנוניױלַאב טימ רעבָא ךָאנ ןעמ טרילומיטס דיחי םעד

 "רַאפ ערעייז טיול טלייטענסיוא טשינ ןרעוו רעדניק יד ווו ןטרַאד .וו .ַא .א

 רעד ףיוא ןקוק טשינ לָאז ןעמ יו .טסייג-טעוועג רעד עקַאט טלעפ ןטסניד

 עקיטלַאװעג ַא סע זיא קיגָאגַאדעּפ רעד ןיא ,?דנַאה ןוא ץנערוקנָאק רעיירפ

 -עג םש הנוק ךיז ןבָאה סָאװ ןטיאוזעי יד ןיוש ,ןטוג םוצ טפַארק-ביירט

 ןופ ןענעז סָאװ םיקהבומ-םידימלת יד ןוא לוש לאוררָאּפ רעייז טימ ןעוו

 "רעד רענעטַארעג ַא ןופ דוס םעד טָא טעוועטנורגרעד ןבָאה ,סױרַא ןטרָאד

 .ננואיצ

 ןעז רימָאל ,טנעמַאדנופ םעניײמעגלַא םעד ןיוש ןכָאה רימ זַא טציא

 -ָארּפ עשיפיצעּפס ערעדנוזַאב ֹוצ םיללכ יד ןדנעוונָא ןענַאק ריס ױזַא יוװ

 .ןעמעלב

 יד רעקיטכיוו ץלַא רַאפ רעירפ זיא ןלוש עשידיי יד ןיא יװ ױזַא (1

 ,ןסַאלק ערעכעה יד ןיא טּפיוהרעד ,ןעוועג קיטיונ ,ךיז טכַאד ,טלָאװ ,ךַארּפש

 "רעוו יד םורַא ןוא ,אפונ ךַארּפש רעד ףיוא עקַאט טכיוועג רעמ ןנייל וצ

 .ןכות ַא ןבעווסיוא ךעלטרעוו ןוא ןעמָאידיא ,ןקורדסיוא ,רעט

 יעמענרַאפ ל?כ ךרדב רערעל יד זַא קורדנייא רעד ךיז טמוקַאב סע
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 ק ַאב ָא ר .א .א

 דיל ,רוטַארעטיל רעד ןגעװ ןטקַאפ רעדניק יד ןענרעלכיוא טימ ל?יפוצ ךיז

 תעב ,לפט א טרעוו ןיילַא ךַארּפש יד זַא ןוא ,עיפַארגָאיב ,עטכישעג ,רעד

 טשינ ןענעייל ןופ ןגירק ייס-יוו-ייס דניק סָאד ךָאד ןָאק תועידי עֶלַא יד טָא

 .ןלַאװק עשידיי ןופ אקוד

 ייס ,דנַאל ןצנַאג ןרַאפ ייס ,ןסרוקנָאק ןרעו טריפעגנָא ןזומ סע (2

 .טקניטסניא ןקידנשרָאפ םעד דניק םייב ןעגנערבפיורַא ןלָאז סָאװ ,עלַאקַאל

 ןקריוו "לָאבטופ , ןוא "?ָאבזייב , ןופ סענרוט עשיטעלטַא .יוװ טסייוו רערעדעי
 ַאזַא ןרישזנַארַא טשינ עקַאט סָאװרַאפ .דניק םעד ןופ עיציבמַא רעד ףיוא

 ;קיטסיווגניל רעשידיי ןיא ןרעהרַאפ ךיז לָאז ןעמ ווו סרוקנָאק-דנַאל ןימ

 עקַאט ןלָאז .ןסַאלק עדעקידעדינ יד ןיא ןיוש סע ןעמ ןָאק ןביוהנָא ןוא
 "ייצ עשידיי יד עקַאט ןלָאז ןוא סעימערּפ ןעמוקַאב רערניק ענעטָארעג יד

 -עג יד ןופ ןעמענ יד ןוא סעיינ יד ןקורד ןוא םעד ןגעו ןביירש ןעגנוט

 | .סרעניוו

 יאנג ןייק וצ --- ןעגנוטייצ עשידיי יד זַא ,ןרעו טנַאפ-עד ָאד לָאז

 -לוש ןשידיי ןטימ ּפֶא רעקיצניוװ ,ךרע יפל ,ךיז ןביג --- ןייז טשינ ייז לָאז
 טפרַאדענ ןוא .ןלוש עשילגנע יד טיט ןעננוטייצ רענַאקירעמַא יד יוװ ןזעוו

 רוד א ןסקאוופיוא טעוו סע ביוא םיראוו ,טרעקרַאפ טקנוּפ ןייז סע טָאה

 ןעגנוטייצ עשיריי יד ןלעוװ ,שידיי ןייק ןענעייל ןענָאק טשינ טעװ סָאװ

 .ןייגרעטנוא ףוס ?כ2 ףופ ןזומ

 -ןכָאװ א ןופ עיצקַאדער ַא ןנָאלשעגרַאפ טַאהענ ךיא בָאה 1928 ןיא
 :ןַאלּפ ןימ ַאזַא טפירש

 לַאירעטַאמ-סרוקנָאק לטייז ַא רעדניק רַאפ ןקורד ךיז לָאז ךָאוו עדעי

 סע וו ,סעזַארפ טימ קירבור ַא ,לשמל ,טלַאהניא ןקיטרַאנדישרַאפ ַא ןופ

 ןופ טסייג ןטיול ןליפסיוא ןוא ןסַאּפוצ ףרַאד ןעמ סָאו רעטרעוו ןלעפ

 ..א ןיא םניווװ רע, ;(קילייה) ?ןביולג ,,,רימ טנעמ ריא , יו ,ךַארּפש רעד

 ןכַאמרעביא ןפרַאד ןעמ לָאז ,קירבור רעטייווצ ַא ןיא ;(ןפרָאװרַאפ) ?קניוו

 "גלָאפרעד רענעגנולעג ַא, ,'ךָאו עקירָאפ , יו ןקורדסיוא עשירעמשטייד

 ןבעגענּפָא לָאז ?קניו רעדנוזַאב ַא .שידיי ןכעלטימסקלָאפ-ןייר ַא ףיוא

 -ַאב ןשרעדניק םעד ןריבורּפכױא ןעמ נעט ןַאד .ןעמזיצילננַא ףיוא ןרעוו

 עטקידנערעד:טשינ קילדנעצ ַא קעװַא טלעטש ןעמ .ןשינעכיילג ןופ ףירג

 -רעד וצ "...א יוװ ןיילק ,"...יוו סיורג, ,"...ַא יװ טנוזעג , יו ,ןשינעכיילג
 ,שינעכיילג רעד ןופ טפלעה עטשרע יד ןזָאלסיױא ןעמ ןָאק טייצ רעקיבלעז

 :"רעגניפ 10 ענייז יוװ..., ;"םרָא ינב ןיא ןָאה ַא יװ.,., ,לשמל

 שיריי ןופ ןעגנוצעזרעביא עניילק רַאפ ןבעג ןעמ ףרַאד ץַאלּפ רעמ ךָאנ

 .שיריי ףיוא שילננע ןופ ןוא שילננע ףיוא

 שילגנע םעד ןרירָאנניא ןלעװ וצ תועט ַא זיא סע זא ,טלַאה ךיא

 .רוטּפ םעד ןופ ןעמ טרעוו ךיג ױזַא טשינ .ןלוש עשידיי יד ןיא ירמגל

--- 420 -- 



 שידיי עירעּפמיא יד

 ירַאפ יד ףוא ןזייווֹוצנֶא ידכ שילגנע טיפ ךיז ןצונאב וצ ןיא רעסעב

 .ןכַארּפש יד ןשיוװצ ןטייקנדייש

 רעד זַא ,סיוא ךיז טקירד ןוא השעמ ַא טלייצרעד ,לשמל ,רניק ַא

 ץנַאג ןיא סע ."ןעמָאנ ןייז וצ טנעס ןייק , טאהעג טשינ טָאה רעד ןוא

 ןשידיי םעד ןקיטייזַאב לָאז םָאידיא ןשילננע םנופ העּפשה יד זַא ,ךעלריטַאנ

 ;סַאלק ןיא דָאזיּפע ןימ ַאזַא רָאֿפ טלָאמעי טמוק .קורדסיוא

 ?קורדסיוא רעשידיי ַא סָאד זיא ."ןעמָאנ ןייז וצ טנעס ןייק , ;רערעל

 "?רעדניק ,ןגָאז ןעמ ףרַאד יו

 ."ןעמָאנ ןייז ייב טגעס ןייק , :דניק ןייא

 נעג טשינ ךָאנ רעבָא ,ןַארַאפ ָאד זיא גנורעסעבסיוא ןַא , :רערעל

 ."ןעמָאנ ןייז ייב ןשָארג ןייק , :דניק . טייווצ ַא

 "המשנ , טגָאז ןעמ זַא דימלת רעטירד ַא רשפא ךיז טנַאמרעד ָאד טָא

 ."המשנ ןייז ייב ןשָארג ַא, ,ונייהד ,קורדסיוא םעד טרעסעברַאּפ רע ןוא

 "ןייז , טראוו םעד ןופ טייקדמערפ רעד ףיוא רעירפ ןָא טזייוו רערעל רעד

 ןוא ,"םיא, ןגעו טדער ןעמ ןעװ ןרעוװ ןענַאטשרַאפ ךָאד ףרַאד סָאו

 ךיז טיצַאב סָאװ ,קיטסירעטקַארַאכ ךַארּפש ַא רעביא רע טינ ךָאנרעד

 יד .ןדיי יד ןוא רעדנעלגנע יד ןופ עינָאלָאכיסּפ רעקיכיײלגרַאפ רעד ףיוא

 םעד זיוח .ןרעייז ןעמָאנ םעד ןָא דלַאב ,סעּפע סָאװ ,ךיז ןּפַאכ רעדנעלגנע

 יא םעד ןיא ןַארַאפ ןיוש רעדנעלננע יד ןופ טסייג רעשירחוס רעד זיא

 ןריי עטמורפרַאפ יד ייב .(קנַאב ,ןריּפַאּפ-טרעוװ--- ?סקעוו --- ןעמָאנ) םאיד

 עיגילער רעד ןופ רערעייז ךַארּפש רעד ןיא טסולפנייאַאב ױזַא ןענעז סָאװ

 ןימ ַאזַא ןיא טשינ טגיל םזיניטָאש ןייק .המשנ רעד ןגעוו דלַאב ןטכַארט

 יסורַא יװ סייו ןעמ ןעוו ,ןגיל טשינ ףרַאד סנטסקינייוו --- גנורעלקרעד

 .וויטקעיבָא טקַאפ םעד ןעגנערבוצ

 טשינ ןדיישרעטנוא עכלעזַא ןענָאק םידימלת ןטרָאגרעדניק ןייק יאדוא

 ףיוא גנורעלקרעד ןימ ַאזַא ןופ ןלעוו רעדניק ערעסערג רעבָא ,ןעמענַאב

 טכַא רעמ ןעמ ףרַאד ןגייל ןוא .םָאידיא םעד ןעקנעדעג ןיוש קידנעטש

 ןיוש ןעמ זיא ייז טימ םירָאװ ,רעדניק ערעסעב ןוא ערעסערג יד ףיוא

 "רעד ןעמ ןָאק ןצונ רעמ ץלַא ,דניק סָאד רעקיאעפ סָאװ ןוא ,רעכיז-בלַאה

 ןָאטפיוא ?יפ רעייז ןָאק טעברַא-גנוצעזרעביא עטפָא עכלעזַא טָא .ןטרַאװ

 ייב זיא ןעננוצעזרעביא ןיא .שידיי ןוא שילגנע ןשיווצ ָאשמו-ענמ ןרַאפ

 .תוחוכ עשירעפעש ןיא יו קחוד רערעסערג א זדנוא

 ביֹוהֹנֶא ןַא ןכַאמ וצ טוג זיא רעדניק ערענעלק יד טימ וליפא רעבָא

 ןיא ?לכ רעטסוװַאב ַא זיא סע .טנַאקַאב ןיוש ןענעז ייז סָאװ םעד טימ

 םתס יװ ןטסַארטנָאק ךרוד ןענרעל וצ זיא רעננירג זַא ,קיגָאגַאדעּפ רעד

 ,קורדסיוא רעשילגנע ןַא ,טרָאװ שילגנע ןַא .גנודניברַאפ-ןעעדיא םוש ַא ןָא

 תעב ,דניק סָאד לָאמַא ּפֶא טפָא טשירפ ,טדערעגסױרַא לָאמַא טרעוו סָאװ

7/ 
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 קאט ב ָש 1 .א .א

 רענעטיברַאפ רעד ןָא טנַאמרעד עדָאטעמ שידייב-שידיי עקידתונשקע ןַא

 .עדָאטעמ תירביעב-תירבע

 טנװַאהַאב גונעג זיא רערעל רעד זַא ןָא ָאד ןעמ טמענ ךעלטנייוועג

 לטרָאפ רעד ןָאק שרעדנַא .ריבסמ רעטוג ַא זיא רע ןַא ןוא שילגנע ןיא

 .רעדניק יד רַאפ הער ַא ןרעוו רָאג

 ןרעװו טיירגעגוצ ןפרַאד סָאװ ןעננוטינעג-ךַארּפש ענעדישראפ יד ןשיווצ

 ײנַאניס ןופ ןביילק סָאד ןענעכערניירַא ךָאנ ןעמ ןָאק ןסרוקנָאק יד רַאפ

 ךיז טפרַאש סנטייוצ ;שידיי ןבילוצ עקַאט סנטשרע ,ןעמינָאטנַא ןוא ןעמ

 ןצונַאב ךיז לָאמטּפָא ןעמ ןָאק ,סנטירד ;חומ רעשרעדניק רעד ךָאנרעױזַא

 .טסעט-ץנעגילעטניא םייב ןטַאטלוזער יד טימ

 יד ןיא ןָאטעננײרַא זיא סָאװ ,דניק ןופ טסייג םוצ ןרילעּפַא וצ ידכ

 ַא ןטעברַאסיױוא לָאז עמ זַא טקישעג ךיז טלָאװ ,ןשינעטער רעטרעוו-ץיירק
 נרַאפ סנטשרע ןטלָאװ רעדניק יד .שידיי ףיוא ןשינעטער עכלעזַא לָאצ

 ןוא ,שילגנע ןיא ביײרטרַאפ-טייצ ןקיזָאד םעד ףיוא טייצ רעקיצניוו ןעמ

 .סערעטניא רעיינ ַא ןעמוקעגוצ ןַאד טלָאװ סנטייווצ

 -יא רעד זיא ךַארּפש רעד ןופ המשנ יד זַא ,ןסעגרַאפ טשינ ריִמאֹל

 -ַאריּפסניא ןייז ןּפעש דניק ענעסקַאװרעד סָאד טעװ םעד ןופ זַא .םָאיד

 ,ןעמכילע-םולש ,ןעלעדנעמ ןייטשרַאפ רע טעװ םָאידיא םעד ךרוד .עיצ

 ,רעלעטשטפירש עלַאנָאיצַאנ עסיורג ערעדנַא יד ןוא ןצרּפ

 ליפ ױזַא טּפַאזעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,רוד ןעגנוי ןופ רערעלפ יד

 ןשילגנע ןַא ןשיװצ קוליח םעד טשינ טּפָא ןקרעמַאב ,ןעמזיצילגנַא טימ

 םיברח וניתונוועב -- רעביירש ערעזדנוא ןוא ,קורדסיוא ןשידיי ַא ןוא

 -סנָאק ַא רעדָא ,טרָאװ שילגנע ןַא ןקָארבוצנירַא ןעניגרַאֿפ ךיז ןענָאק --

 וצ טייצ ןייק טשינ ןבָאה ייז ןעוו רעדָא ךיז טליוורַאפ ייז ןעוו עיצקורט

 ןענעייל ןוא ןרעה עקַאט רימ ןענָאק .קורדסיוא ןשידיי םעד ןגעוו ןטכַארט

 געוו ַא ןיא, ,"םענייא וצ טייקיטכערענ ןָאט , יו שידיי ןיא ןזַארפ עכלעזַא

 טיג רעדָא ,"ךיז טיה, טָאטשנָא) "טירט רעייא טיה, ;"טכערעג ייז ןענעז

 ךיז ןעמ ןָאק ,רעביירש עמַאס יד ױזַא ביוא ןוא ."טייג ריא יו גנוטכא

 "יא ןַא ןדער יאדוא ןלעװ רענעייל עקיטפנוקוצ יד זַא ןלעטשרָאפ ןיוש

 .רעכעלרעטרעוו ךָאנ רָאנ ,שילננע ןטצעזעגרעב

 ןרעביא םעטסיסילוש עכעלטייהנייא ןַא ןבָאה ןפרַאד רימ :;רוציקכ

 ןפרַאד ,ןעגנוטייצ וליפא ןוא סעיצוטיטסניא-רוטלוק ערעזדנוא .דנַאל ןצנַאג

 ןטימ אלימב ןוא ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ ?רונ ןטימ ןבעגּפָא רעמ ךיז

 ךַארּפש רעד ןופ טייקיטכיוו יד ידכ ןרעוו ןפַאשעג ןזומ ןסרוקנָאק .ןזעוו-לוש

 -סניא-ץנערוקנַאק רעייז ןרעוו לָאז ןוא ,רעדניק יד רַאפ ןרעװ רָאלק לָאז

 .ךַארּפש רעד ןופ דומיל םעד ןיא ןכות רעמ ןגיײלניירַא ןעמ לָאז ןוא ,טקניט
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 רעטקַארַאכ ןוא שידיי

 ןופ הכרב עטסערג יד ןיא ,ןטלַאהעג עטענ טָאה ,טייקכעלנעזרעּפ

 עלַא ןופ רעבָא ,ןטפַאשנגייא ךס ַא ןֹופ טײטשַאב טייקכעלנעזרעּפ .ןשטנעמ

 ןייש א ,רעטקַארַאכ --- עטסקיטכיוו יד ,הנשה ןיימ טיול ,זיא ןלײטדנַאטשַאב

 ,5שמל ,תולעמ עכעלטפַאשלעזעג יװ טקנוּפ ,וצ טיצ םינּפ ןייש ַא ,טלַאטשעג

 טליּפש יאדווא ןוא ,תוירבה ןיב טייקידברועמ ,טייקכעלטימעג ,טייקרעטנומ

 ןופ לעטשנעמאזוצ םעד ןיא עלָאר עסיורג א ץנעגילעטניא ,טייקיטסייג

 ַא ,עסַאלב א טייקכעלנעזרעּפ יד ןיא ןעטעלַא םעד ןָא .טייקכעלנעזרעּפ
 רעבָא ביוא ,םעט ןָא ,עכַאלפ ,ענעקורט ַא ,עּפמעט רעדָא עטסוּפ ַא ,עטרַאה

 עשּפיה ַא ךיוא טגָאמרַאפ סָאװ ,טייקכעלנעזרעּפ רעטסשיטענגַאמ רעד וליפַא

 טייקכעלנעזרעּפ עצנַאג יד ןיוש זיא ,רעטקַארַאכ ןלעפ לָאז ,ץנעגילעטניא סָאמ
 ,ןטיה ןזומ ךיז רימ ןלעװ ַאזַא רַאפ ןוא ,לוסּפ

 16 וי ןיא עיציניפעד ענענייא ןיימ ? רעטקַארַאכ ךעלטננייא ןיא סָאװ

 עשיויפ-ָאכיסּפ ַא זיא סָאד זַא יא עפץסםסוספש 01 .,ׂ,64
 טימ םכסהב ןסלוּפמיא עויטקניטסניא (1881010) ןעװעמַאה ֹוצ היטנ

 הטיש יד טָא .תמא ,טייהיירפ ,טייקיטכערעג יוװ ,ןּפיצנירּפ עוויטַאלוגער יד

 רעסערג ןוא ,ןגָאלָאכיסּפ לָאצ ַא ןופ ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא רעטקַארַאכ ןופ

 םעד דנַאלגנע ןיא טמענרַאפ סָאװ ,דיר טרעברעה סָאװ שודיח רעד זיא

 -ַאֹּפ ַא ךיוא זיא רע) קיטירק-טסנוק ןוא-רוטַארעטיל רעד ןיא חרזמ עמַאס

 רַאפ ןעמונעג עיציניפעד ענעבענעג-ןביוא יד טָאה (טסילעװָאנ ַא ןוא טע

 (*.טעָאּפ םענופ טייקכעלנעזרעּפ רעד ןופ גנילדנַאהַאב ןייז ןיא דוסי ַא

 עיציניפעד עקיזָאד יד טָאה תוכייש ַא רַאפ סָאװ :טציא זיא עגַארפ יד

 זיוילב ךיא בָאה ?טיּפַאק קידרעירפ ַא ןיא ? שידיי וצ רעטקַארַאכ ןופ

 -ַאכ א ןיא ןטרעוו-רוטלוק ןטיהּפָא סָאד זַא ,טקרעמעגנָא קידנעייגנייברַאפ

 -לַאו רענייא סָאװ ,ןילּפיצסיד עדעי זיא ןעמונעג גולפ ןיא .ךירטש-רעטקַאר

 ַא ןארַאפ רעבָא ןיא סע ,רעטקַארַאכ ןופ ןמיס ַא ,ךיז רעביא סיוא טעוועט

 (* בוש 11610646 8624 -- 56160460 1092ע78 1 16460ע8עש (2118-
 (1015ז0; יסעתנפ 0{ 2061ע/ .

--- 429 --- 



 קַאב ָא ר .א .א

 ןוא םיפוגיס ןופ ,ןגָאז רימָאל ,טײטשַאב סָאװ ןילּפיצסיד ַא ןשיוװצ קוליח

 .קעווצ-רוטלוק רעדָא ןכעלטפַאשלעזעג ַא טניד סָאװ ַאזַא

 ןפיוא רעווש טּפָא ןלַאפ סָאװ םישעמ וצ בייחמ זיא רעטקַארַאכ

 ,היכש טשינ זיא ,תווצמ ג"ירת יד ןופ ענייא זיא היברו הירּפ םגה .רעריפסיוא

 ןעמ לָאז ,טפֶא רעייז טקַא ןכעלטכעלשעג םעד םיוא טריפ סָאװ םעד זַא

 םקנוּפ סע ןיא רעכיג .רעטקַארַאכ טימ ןשטנעמ ַא רַאפ ןטלַאה רַאפרעד

 ןופ ןמסיס ַא ןיא רעגַאב ןסיורג םעד יננכ ךיז ןטלַאהגײא סָאד :טרעקרַאפ

 .רעטקַארַאכ

 סָאװ יד ןשיװצ סנטסרעמ ןעניפעג ןעמ טעו רעטקַארַאכ ,רוציקב

 ,ןדנעטשמוא יד וצ ןסַאּפוצ ךיז ןוא געוו ןגנירג םעד ןביילקסיוא טשינ ןליוו

 יז ןענעז יצ ,ללכ ןרַאפ הבוט ַא זיא געוו רעד יצ ןגערפ ךיז ןליוו סָאװ רָאנ

 .גנומירקרַאפ ַא רָאג סָאד זיא רשפא רעדָא טימרעד םייקמ סעּפע

 זיא עיצידַארט יד ביוא רעווש טשינ זיא עיצידַארט ַא ןטיהוצפיוא

 ירָאיַאמ רעד ןופ גנַאג ןטימ טריזינָאמרַאה ,הביבס רעד ןופ עיניל רעד ןיא

 ַא ןופ לַאפ םעד ןיא יװ ,עיצידַארט יד ביוא ךַאז יד זיא שרעדנַא .טעט

 ךיז טרעדָאפ ָאד טָא .גנַאגנָא םעניימעגלַא ןופ רעקַּפֶא ןַא זיא ,טעטירָאנימ

 .רעטקַארַאכ ףיוא זמרמ זיא סָאװ ,ןילּפיצסיד-ןגייא ןַא ןיוש

 -םיוא םרעוו זיא עיצידַארט יד זַא ,חוטב ןייז רימ ןפרַאד ךעלריטַאנ

 ,תועדייקוליח ןייז ןענָאק ָאד זַא ןלעטשרָאפ ךיז ןָאק ןעמ .ןרעוו וצ טיהעג

 זיא "הער תוברתל, סױרַא זיא טנגוי יד ווו ,לטעטש םעניילק ןיא ,לשמל

 ףמַאק רעד ןוא ,ןטלַאהוצנָא הריבע ןַא ןעוועג עיצידַארט עמורפ יד ריא ייב

 -עווש טימ טקעמשעג טלאמעד טָאה טעטירָאיַאמ רעזעיגילער רעד ןגעקטנַא

 םייטשרַאּפ .עסַאמ רעד טימ ןייג וצ ןעוועג טֿכָאװ רעגנירג .ןייּפ ןוא שינער

 ןבעגכָאנ ךיז ןוא גָאטליױװ בילוצ ןעמוקעג ןיא רעקּפָא רעד ןעוו זַא ,ךיז

 םדעד ָאד .טשינ ןעמ טסעומש םעד ןגעוו ,שרעדנַא כעּפע זיא ערה רצי םעד

 ךיז ייב טכַאמעגּפָא ייז ןבָאה ןײזטסוװַאב רעײז ןיא סָאװ ןשטנעמ ןגעוו ךיז

 .קוקסיוא-טלעוו ןטלמישרַאפ ַא ןגעקטנַא ןפמעק וצ

 ,ןייטשרַאפ וצ טושּפ ץנַאנ ,ךיז טכוד ,ךָאד זיא טקנוּפדנַאטש ַאזַא טָא

 ןעניפעג ,שידיי םויק איגוס רעד ףיוא םדנעוװעגנַא טרעוו סָאד ןעוו רָאנ

 -סיוא רימ זיא לָאמ ןייא טשינ .סרוג טשינ סָאד ןענעז סָאװ ךס ַא רָאג ךיז

 טדערעגסיוא רימ ןבָאה סָאװ ,סרעקיטירק ןנעקטנַא ןרעוו וצ ךיז ןעמוקעג

 םשינ טעװ סָאװ רוטלוק ַא ףיוא ימ ןוא טייצ ?יפ ױזַא וטרַאפ ךיא יאמלה

 .גנַאגרעטנוא םוצ טּפשמרַאפ זיא סָאװ ךַארּפש ַא ףיוא ,ןעייטס

 ךיז טָאה סָאװ ,יטָאניר יִאטנַא .פ זיא הנעט-לעב רעטסשירפ ןיימ

 ךיז ןענרעלסיוא ןייז טימ עינָאלַאק רעכעלטייהיירפ רעד ןיא ןעוועג םש הנוק

 ךיז ןוא ,ַאנַא ,יורפ רעשיטַאּפמיס ןייז בילוצ ןעננוטייצ עשידיי ןענעייכ

 ישרַאפ ףיוא ןגעמרַאפ ןדײשַאב ןייז ןלייטעצ ןייז טימ טכַאמענ טבילַאב

 קעשט ַא טקישעגוצ רימ ךיוא רע טָאה השקב ןיימ ףיוא .ןקעווצ עטונ ענעד
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 שידיי עירעפמיא יד

 יטָאניר .פ .דרַאװרַאה ןיא עיצקעלָאק רעשידיי רעד ףיוא רַאלָאד 29 ןופ
 בינ ךיא סָאװ ,טימרעד טייקדנירפוצ-טשינ ַא סיױרַא טזייוו ווירב ענייז ןיא

 םיא בָאה ךיא םגה .שידיי יו ךַאז רעקיטשינ ַא ףיוא תוחוכ עניימ קעװַא

 לָאמ 8 ךָאנ ָאד לָאז ךיא זַא טכער יו רעמ טשינ זיא ,טַאװירּפ טרעפטנעעג

 ,טייהיירפ רַאפ רעפמעק ַא ןייז ףרַאד ךיא זַא טניימ רע ביוא זַא ןרעלקרעד

 זיולב טשינ רעכיב עניימ עלַא ןיא ןעניפעג רע םעוו ,ןעניז ןרעטיירב ַא ןיא

 זדנוא זיא סָאװ ךַאז רעד רַאפ עדנַאגַאּפָארּפ רעקיטש עצנַאנ רָאנ ,םיזמר

 ןוא ןעגנוליײטּפָא-גנוריגער וצ וליפַא ןעגנודנעוו םעד ץוח ןוא, רעייט ןדַײב

 אלא ,ןקידניזרַאפ וצ סָאװ ָאטשינ זיא -- טייל עטלעטשעג-ךיוה וצ ווירב

 ַא רַאפ טלַאה רע סָאװ ,שידיי ףיוא טייצ ליפ ױזַא ּפָא ביג ךיא ןעד סָאװ

 .שודיח ַא םיא ףיוא רימ ןיא ,קלָאפ ןופ ךַארּפש יד טשינ ןוא תומל הטונ

 ןבָאה סָאו םיכירדמ-טניירפ עכלעזַא טַָאהעג רע טָאה אמתסמ) טניימ רע

 ןופ ךַארּפש יד ןיא שיאערבעה זַא (טדעררַאפ ןוא טדערעגוצ ױזַא םיא

 שיאערבעה ףיוא שידיי ןטייברַאפ ןלעוװו לָאז טסיכרַאנַא ןַא זַא ,קלָאפ ןשידיא

 ךַארּפש יד ןעוועג דימת ךָאד זיא שיאערבעה תמחמ ,רעדנווו ַא עקַאט זיא

 ןטסָארּפ ןופ ךַארּפש יד ןעוועג זיא שידיי תעב ,םינסחי יד ןֹופ ,סבָאנס יד ןופ

 "עג ןבָאה סָאװ ןטסיכרַאנַא יד ןָא ןענָאמרעד ךיז רע לָאז ,ךמע ןופ ,קלָאפ

 -ווָאב ,טַאטשלעדע ןבָאה יצ .רעדיל ערעייז ןוא ןפור-המחלמ ערעייז ןבירש

 -וצ טשינ ןיא יצ ? שיאערבעה רעדָא שידיי ןיא ןבירשעג רעקָאר ,רעווָאש

 סָאװ ענעי וצ שידיי ןכילגעג

 ןבירטעג ןוא טסַאהעג ןרעװ (ריצנ

 .טגָאלּפעג ןוא טגלָאּפרַאפ ןרעװ (רימ)

 רנַאלנטעװַאס ןיא ץוח) שיאערכעה טשינ ןוא שידיי טשינ זיא יצ

 -רַאפ יד ןעוועג (?רוג ןקיבלעז םעד טַאהעג עדייב ייז ןבָאה ךָאנרעד ןוא

 ייס ,םיליכשמ יד ןופ ייס ,טכַאמ רעד ןופ ייס טגלָאפרַאפ ,ךַארּפש עטגלָאפ

 ךָאד ךיא ןיב ,שידיי רַאפ ןייא ךיז לעטש ךיא ביוא ? ןרָאטַאלימיסַא יד ןופ

 ךָאד טלָאװ רעטניזעג ,הווצמ עכעלטייהיירפ ַא םייקמ אפונ טימרעד ןיוש

 לח ךָאד זיא ןריטסיזקע ןצ טייהיירפ יד רעבָא ,םָארטש ןטימ ןייג וצ ןעוועג

 תונעט טָאה יטָאגיר .פ ,עּפורג ַא רעדָא ןשטנעמ ַא ףיוא יו רוטלוק ַא ףיוא

 טשינ םינּפַא ןיא סָאװ ךַארּפש ַא (616216) ףַאש ךיא סָאװ רימ וצ

 ךיז ימאב ךיא רָאנ ,ףַאש ךיא טשינ .תועט ַא רעבָא טָאה רע .םויק וצ יואר

 ןוא ןַארַאפ ןיוש ןיא סָאװ רוטלוק ַא ןריוורעסנָאק רעדָא ןריוורעזערּפ וצ

 ףיוא הבושת ןיימ ןיא טנערפעג םיא בָאה ךיא יוװ .ןייז ךישממ ליוװ ךיא סָאװ

 ןיא טָאה סָאװ ,שינעילַאטיא יװ רענרע שידיי זיא סָאװ טימ , :ווירב ןייז

 סָאװ ,סרעטאניטס עכלעזַא טאהעג ךיוא ןטייצ סקרַארטעּפ ןוא סעטנַאד

 ? "ץילַאטיא ןופ ךַארּפש יד ןייז לָאז ןײטַאל זַא ןענַאטשַאב אקווד ןענעז

 ַא םיא רַאפ ןענעז ןקורדסיוא עשיאעמַארַא ןוא עשיאערבעה יד ביוא ןוא

 רעטיול טימ טעװַארּפסעג ךיז רע טלָאװ ױזַא יו ָאט ,ןענעייל ןיא הדבכה
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 ק ַאב ָא ר .א .א

 -יירפ רַאפ ןפמעק ? ןימ ןקיטציא םעד ךָאנ טרפב (תודוקנ ןָא) שיאערבעה

 ףיוא ןייז ךמוס ךיז רעדָא טעטירָאיַאמ רעד טימ ןייגטימ טשינ טסייה טייה

 ןוא ןברק םעד ןכוזסיוא רָאנ ,ןטעטירָאטיױא עלעיציּפָא יד ,הלודגל ילוע יד

 טָאג טרעװ טסייג ןכעלטייהיירפ ןיא .סיפ יד ףיוא ןלעטש םיא ןוואורפ

 םעד ףיוא רע טבייה טסימ רעד ןופ) ויבא םורי זוּפשאמ ַא יװ טנכיײצַאב

 ןענעז סָאװ ,ןכַארּפש עלַא ןופ שידיי טשינ טָאה יצ .,(ןקיטפרעדַאבטיונ

 עטסרעטינ יד טכַאמעגכרוד טשינ ,תישארב ימי תששמ טנַאקַאב זדנוא

 ןרעייפ יד וצ לטיינק ַא ןגיילוצ ןיילַא ךָאנ רימ ןפרַאד יצ ? ןשינעבעלרעביא

 | ? רוטלוק רעזדנוא טנערברַאפ ריש ןבָאה סָאװ

 ,קרָאידוינ ןיא קידנלייוו ,קירוצ רָאי 20 ַא טימ ;דָאזיּפע ןַא ךָאנ טציא

 רענייא .טסעג עבושח ייווצ ,טכירעגמוא ,לעטָאה ןיא טכוזַאב ךימ ןבָאה

 דענ עשידיא עלַא ןופ טנעדיזערּפ רעד טלָאמעד ,ןַאמסקולג .ל .ה ןעוועג זיא

 סעיצַאזינַאגרָא-טסניד עכעלטפַאשלעז
 ( 5811081 (200/626006 01 |סש1פג 500181 56ע6106)

 -עציוו רעוויטוקעזקע רעד זיא סָאװ ןָאסָאלס ןאשזד ר"ד ןוא

 ,בגא ,זיא ןַאמסקולנ .עטימָאק שיאושזד ןעקירעמַא רעד ןופ טנעדיזערּפ

 יד ןוא סָארויב ריעפלעוו שיאושזד יד טריזינַאגרָא טָאה סָאװ רעד ןעוועג

 .דנַאל ןיא סרעטנעצ עשידיא עקידרעטעּפש

 רַאפ זיא ןַאמסקולג .רעירפ טנגענַאב טַאהעג ךיא בָאה ןענָאסָאלס ר"ד

 ,טכיירג העּפשה רעייז טייוו יוװ ףיוא קידנסיוו .תושדח םינּפ ַא ןעוועג רימ

 רעזדנוא ןיא טײקטזַאלעגּפָא רעד ןגעװ ןדער ןעמונעג ךיא בָאה

 רענעגייא ןיימ ףיוא ןגָאלקַאב ןעמונעג ךיז ךיילג עקַאט ןוא ,לטלעוו-רוטלוק

 קידנקוק טשינ ,שידיי רַאפ סערעטניא םעד ןרָאלרַאפ טָאה סָאװ רעטכָאט

 .ןעגנימַאב עניימ ףיוא

 םענעביוהעג ןיימ ןופ ןרעה וצ ןרָאװעג ,רעבָא ,ךיא ןיב םמותשנ יװ

 רַאפרעד טידערק ךס ַא טמוק ריא ,אברדא ,זַא ,ןַאמסקולג ירעה .טסַאג

 יו םייו ױזַא ףיוא .רעטקַארַאכ טָאה יז סָאװ ,ןריפ טשינ ךיז טזַאֿפ יז סָאװ

 בָאה ךיא ,רעבָא ,דצ ןיימ ףיוא רעמ ןעוועג ןָאסָאלס ר"ד זיא קנעדעג ךיא

 ןיא רמָאד ןמ רעטייווצ ַא ןייז טלָאמעג ןָאק סע ןַא ,טסווורעד טלָאמער ךיז

 "טנעּפָא ךיא ליוו רמָאד ןמ םעד טָא ןוא ,שידיי ןוא רעטקַארַאכ ןינע םעד

 .?טיּפַאק םעד ןופ הנווכ יד זיא סָאד טָא ,ןרעפ

 ךיז רימ ןגערפ ,"רעטקַארַאכ, ףירגַאב ןופ עיציניפעד ןיימ יּפ לע

 -יימ רעקיכיזרַאפ ַא תמחמ שידיי ןופ קעװַא דניק סָאד טייג יצ ,לב םרוק

 החנה עשרעדניק יד טנַאקַאב זיא רימ ?ױזַא רעננירג זיא'ס לייוו רעדָא גנונ

 ,סָאד ."רוטלוק רענַאקירעמַא יד ןָא רימ טייג ,רענַאקירעמַא ןַא ןיב ךיא,

 8 רָאנ ,טנעמוגרַא ןייק טשינ ,חיאר ןייק טשינ ןיא ,ןסייוו עֶּלַא רימ יו

 יד ךיז ןלָאז .ןושל שיטילַאנַאָאכיסּפ ןפיוא ,גנוריזילַאנַאיצַאר ַא ,ןיורית

 -פַאהדנַאטש ןופ ןמיס ןייק טשינ זיא סָאד .םעד וצ ןרעהוצ טשינ ןרעטלע
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 שידיי עירעּפמיא יד

 ,ןבירשעג טשינ טייטש קינלַארּפ רפס ןייק ןיא ,טײקכַאוװש ןופ רָאנ ,טייקיט

 ןופ רוטלוק יד ןגייברַאפ ןעמ זומ רענַאקירעמא ןַא יװ ןטלינ וצ ידכ זַא

 םענעגרָאברַאפ ַאזַא ךרוד ,טרעקרַאפ טקנוּפ ,ןרעטלערוא ןוא ןדעט?ע תורוד

 יד ןפלעה ךָאנ ןעמ ןָאק םעד וצ ןעמוקוצוצ היכז יד טָאה עמ סָאװ רצוא

 .רוטלוק רענַאקירעמַא

 םיא טרינעפנַאק סע .רעלסַאּפפצ א ןיא ?לכ2ב רָאטאלימיסא רעדעי

 רעד .ןצונ עלעירעטַאמ ןייק ןעגנערב טשינ םיא טעוװ סָאװ סעּפע ןזָאלוצּפָא

 סקידרמוח ןעניוװעג סעּפע טעװ ךעלנעזרעּפ רע יצ טשינ ךיז טנערפ סָאװ

 רעד ,ןעניוועג םעוו טפַאשלעזעגנ רעדָא רוטלוק יד יצ רָאנ ,טעברַא ןייז ןופ

 ךיז לָאז סע זַא ןלעוּפ רימ ייב ןָאק עמ .רעטקַארַאכ ןופ שטנעמ ַא ןיא

 ןרעגלַאוװרַאפ לָאמַא ךיז ןָאק סע יו טקנוּפ ,חמשל רעטרילימיסא ןַא ןעניפעג

 טימ שטנעמ 8 .םישישב לטב ןרעוו ייז רעבָא ,רעקיטכירפיוא ןַא דמושמ

 םעד ןיא ןבעגעגנָא בָאה ךיא יוװ ,ןבָאה ךָאנ זומ רעטקַארַאכ סָאמ רעכיוה ַא

 םענופ טייקיטליג רעד טימ ןָא ךיז רעק סָאד טָא .עיזיוו ַא ,ךוב ןטנַאמרעד

 ןיא עיזיוו .רעטקַארַאכ םעד ףיוא ךיוא ?ח זיא דיסח ץראה םע אלו .קעווצ

 ןוא ,ןלעפ סָאד ןָאק ןשטנעמ ןטעדליבעג-ךיוה ַא .ץנעגילעטניא אקווד טינ

 רעשינואג ַא טָאה רַאפרעד .איבנ ַא ,ךעטסַאּפ ַא ןגָאמרַאפ סָאד ןָאק רָארג

 שידיי ןופ ןגָאזּפָא ךיז קירוצ ראי 00 ַא טימ טנָאקעג רעניוו ָאעל יו ּפָאק

 קיצניוו רעייז ןלעװ (1928 ךרעל) קירוצ רָאי 28 ַא ןיא זַא ,ןרעלקרעד ןוא

 טפרַאדַאב טָאה רעניוו .ךַארּפש יד ןייטשרַאפ וליפַא רעדָא ןדער ןשטנעמ

 ןעוועג םיא זיא שידיי ןוא ,רעטייל ןשימעדַאקַא ןפיוא רעטייוו ץלא ןנייטש

 ,תועפשה עקיצוננגייא יד ןופ ןָאטסיױוא ךיז ןָאק עמ ביוא ןיולב ,רעטש ַא

 .עיויװ ןסייה ןָאק סָאו ,הריאמה אירלקפסא רעד וצ ןייז הכוז ןעמ ןָאק

 ןטרַאפ זיא סע זַא ,ןייטשרַאפ ןפרַאד ןרעטלע :הרוש עטשרעטנוא יד

 סָאװ דניק סָאד ,רעטקַארטכ ןוא שידיי ןטלַאהנָא ןשיוװצ תוכייש עסיורג ַא

 ןצַאשּפָא רעסעב ךיוא טעװ ןרעטלע יד ןופ עיצידַארט רעד וצ ךיז טעילוט

 ַאזא יװ שטנעמ רעכעלזָאַײרַאפ רעמ ַא ןייז טעװ ,ןרעטלע יד ןצעש ןוא

 רעד זַא ןייז ןָאק סע .טנַאה רעד טימ קעװַא עיצידַארט עטלַא יד טכַאמ סָאװ

 רעבָא ,החלצה רעמ ןבָאה טעװ ,ןבעל גנירג ַא טכוז סָאװ רעד ,רעלסַאּפוצ

 ,רעטקַארַאכ ןגעוו ךיז טסעומש ָאד

 ןטימ רָאנ ןגיוא יד טימ רָאנ טשינ ןעגנוטייצ יד ןענעייל סָאװ יד

 טכַאמעג טמירַאב ךיז ןבָאה סָאװ ןדיא יד ןשיווצ זַא ןקרעמַאב ןלעוו חומ

 ןיא ןדָאב ןלערוטלוק רעדָא ןכעלטפַאשלעזעג ןפיוא וטפיוא רעייז טימ

 טנרעלעג ךיז ןבָאה סָאװ עכלעזַא ןופ טנעצָארּפ רעכיוה רעייז ַא ןַארַאפ

 ןלוש עשידיי יד ןופ רעדניק יד זַא קורדנייא ןיימ ךיוא זיא סע .שיריי

 -לזש יד ןופ םידימלת יד יו רעמ לענָאיצרַאּפָארּפ ןכיירגרעד תובישי ןוא

 סע ןעמ טפור ןושל ןשינכעט ןפיוא :?כש רעטושּפ ַא זיא סע .סרעטנעצ

 ןכַאז ןָאט וצ ןליוו םעד טרינילּפיצסיד עמ זַא ,ה"ד ,"ןילּפיצסיד עלַאמרָאּפ,
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 סַאב ָא ר .א .א

 ךיז ןפערט סע ןעוו רעטעּפש ץינוצ סע טמוס ,גנירג טשינ ןענעז סָאװ

 ייס ,שינעקישנַא ןַא רַאפ טכארטאב ןרעוו ןָאק שידיי .ןבעל ןיא םילושכמ

 שינעקישנָא עקיזָאד יד רעבָא ,ןרעטלע עקיצניג יד דצמ ייס ,דניק םעד דצמ

 .טָאג ןופ סטכעקישוצ ַא ןרעוו ןָאק

 ןליפַא ךיז טסיורג ןוא שידיי וצ ךיז טמענ דניק ַא יװ עז ךיא ןעוו

 ןוא -- טבאנַאב ןיא דניק סָאד זַא ןמיס ןטיירג ַא ןיוש ךיא בָאה ,טימרעד

 .רעטקַאראכ טימ ,זִלַא רַאפ רעירפ
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 רעדניק עשידיי ןופ ץנעגילעטניא יד

 טָאה דיי רעד זַא ,טשינ קפס םוש ןייק רָאג זיא ןדיי ןכעלנייוועג םייב

 תונכשב טבעלעג ןבָאה ןדיי ווו ,םייה רעטלַא רעד ןיא .יונ ןרַאפ לכש רעמ

 "עג ךיז טָאה סע ױזַא יװ ןייטשרַאפ טוג ץנַאג ןעמ ןָאק ,ןרעיוּפ יד טימ

 טפָא ןעמ טרעה עלירעמַא ןיא ןיוש וליפא דעבָא ,ףירגַאב ןימ ַאזַא ןפאש

 "ּפָאק רעשיאיוג ַא, קורדסיוא םעד גרַאװננוי םענעריובעג-יה םעד ייב ןיוש

 -ָאמ רערַא ,ןיימ םעד ךינ ױזַא טשינ טּפַאכ סָאװ ,רענַאקירעמַא ןַא ףיוא

 .גנולדנאה ַא ןופ וויט

 טשינ ךיז טזָאֿפ סָאװ ,טקַאפ ַא רַאפ ןעמונעגנָא ןבָאה ןדיי יד סָאוי

 דָאװ ;טּפַאש:סיוװ רעד ןיא ןרעוו טריטַאבעד םינּפה ךָאנ ןָאק ,ןטיירטשאב

 ,לבש דעייז ןגעוו רעדנוזַאב המוא רעדעי ייב ןנערפ לָאז ןעמ ןעוו םיר

 ."םינובנ ונלוכ ם מכה ולוכ, ןרעּכטנע אמתסמ ייז ןלעוו

 די עצנַאג 8 ןארַאפ ןיוש זיא לכש ןשידיי ןופ עמעט רעד רעביא

 -םיונוצ לָאז מ זַא לודג רשוי ַא ןעוועג ןבעל'כ טלָאװ סע ןוא ,דוטַארעט

 ןיוש ןענעז סָאװ ןעלקיטדַא ןוא רעכיב יד ןופ עיפַארגָאילביב ַא ןלעטש

 ןַא ןופ םוכס םעד ןיא .תונושל המכ ןיא ןרָאװעג ןבירשעג םעד ןגעוו

 ןה ,ןטַאטלוזער יד עגונב ןה ,ןינע םעד ןרירַאב רָאנ ךיא ןָאק ,?קיטרַא

 םוצ ןעמוקעג ןזיא ןעמ סערָאטעמ ַא רַאפ סָאװ טימ .ה .ד ,שיגָאלָאדָאטעמ

 ,אצוי-לעוּפ

 ןבָאה רעשרָאפ ליפ ױזַא סָאװ ךַאז עוװַאקישט ַא ןיוש זיא ןייִלַא סָאד

 ,טגָאזעג רעסעב ;רעדניק עשידיי ףיוא ןעגנוכוזרעטנוא ןכַאמ ןעמונעג ךיז

 זכ סע .רעדניק עשידיייטשינ ןוא עשידיי ןשיווצ ןעגנוכיילגרַאפ ןכַאמ

 ?ָאמַא .גָאלָאכיסּפ םעד טלָאל סָאװ ץייר ןימ ַא םעד ןיא ןקעטש טראפ

 ךיז ןליו ןטנעמעלע ערענָאיצקַאער יד ...ערעדנַא ןַא הכיס יד זיא רעבָא

 ןיא עיצַארגימיא עשידיי יד ןלעטשוצּפָא ידכ ,ןטנעמוקָאד טימ ןענערָאװַאב

 -ַאב םעד טימ לָאמטּפָא טקידנע סָאװ ,םעלב ַא טניפעג ןעמ ןוא ,דנַאל ַא

 ןופ טייז עשיטקַארּפ יד ןזיא סָאד טָא ."בקעי ךילהוא ובוט המ, ןטסוװ

 .םעלבארּפ רעד



 ןדָאטעמ

 ,קיטכייג ,ןצַאשּפָא ןעמ ןָאק ייז ףיֹוא סָאװ םינפוא יידד ָאד ןענעז סע

 ןוא סעלוש יד ןיא ןרעהרַאפ םייב (2 ,עיציאוטניא ךדוד (1 :רעדניק עשירדיי

 .ןטסעט-ץנעגילעטניא ךרוד (3

 ,סָאד זיא --- עיציאוטניא -- עדָאטעמ רעטשרע דעד ךייש ןיא סָאװ

 ףיוא טיובעג ןגעװטסעדנופ ,עכעלטּפַאשנסיװ ןייק טשינ ,ןסייו עֶלַא יו

 רעד זַא ,ןייז הדומ ןלעװ ןדיי ןופ םיאנוש עטסגרע יד וליפא .גנורַאפרעד

 א ,"גנוי רענעבירטעגכרוד, ַא ,"/ּפעק טכַאמענפיוא ןַא, ,גולק ןיא ריי

 -סַאּפוצ רעד ףיוא דימת ןגָאלק ןטימעסיטנַא .ווװ .זַא .א  ?לּפעק טיישעג;

 .וװ .ַא .א םענַאב ןקנילפ ,טסייג ןקירוועדיר םעד ףיוא ,ןדיי יד ןופ טייקיאייפ

 "עה לשמ?ל ןעייטש ןדיי יד זַא ,ןייז םיכסמ טשינ ייז ןלעוו ןנעווטסעדנופ

 -לענינירא ןוא טייקפיט .ןזיוצנַארֿפ רעדָא רעדנעלננע ,ןשטייד יד יו רעכ

 םעד זַא ךיז טייטשרַאפ ןוא ,ךיז רַאפ ןטלַאה ןדיייטשינ יד ןלעוו טייק

 ןטפַאשנגייא ייוצ יד טָא ףיזא ןנייל ייז ןלעו ?כש ןופ ּפָארט ןצנַאג

 ןיימ ןיא .ןלעטשּפָא טשינ ָאד ךיז ךיא לעװ אתגולּפ רעד טא ףיוא

 ,ןזיוורעד תוכירַאב ךיא בָאה /סױשג98 10110:806 1ם 21006:4 1 0391

 -עגסױרַא טשינ ,ךרע יפל ,קלָאפ ןייק טָאה טרעדנוהרָאי ןטצעל ןיא ןַא

 .ןדיי יד יוװ ןזיר עקיטסייג ליפ ױזַא ןבענ

 -כרוד רעד ןגעו רָאנ ,ןדיי עסיורג ןגעו טשינ רעבָא ךיז טדער ַאד

 "נַא ןעגנערב ןיוש ןעמ זומ ,רעדניק עשידיי ןופ ץנעגילעטניא רעכעלטינש
 ןייק זַא ,ןהנעט רענעייל ערעדנַא ןלעװ לָאמַארעדיװ ןֹוא ;תויאר ערעד

 ןענעז רעדניק עשידיי זַא ,טוג ץנַאג סייו'מ .קיטיונ טשינ ןענעז תויאר

 .גונעגנ זיא סָאד ןוא "סלוקס, יד ןיא עטסעב יד

 סיוא ךיז ןענעכייצ רעדניק עשידיי יד זַא ,טקַאפ םעד ןענעקיײלּפָא

 יאק, רעדָא "לוקס, א םירָאװ ,טשינ עקַאט ןעמ ןָאק םידומיל ערעייז ןיא

 םידימלת עשידיי עקיגנַארטשרע ןייק ןייז טשינ ןלָאז סע וװ ,"שזדעל

 ףַארט ַא ךרוד סעּפע רעדָא ,רעדניק עשידיי ןייק ןבָאה טשינ טושּפ זומ

 ,סע טסייה ,רימ ןלעװ .שיטסירעטקַארַאכ טשינ ןטרָאד ןדיי רַאּפ יד ןענעז

 .שארב רעדניק עשידיי יד ןעייטש םידומיל יד ןיא זַא ,792 םעד ןעמעננָא

 זַא ,ןעגנורדעג טשינ ץלַא ךָאנ זיא ןענַאד ןופ זַא ןבָאה רעבָא ןעמ ?יוװ

 ,שיילפציז רעסעב ןבָאה ייז זַא טושּפ רָאנ ,תוחומ ערעסעב עקַאט ןבָאה ייז

 -ירַא ךיז ןסיילפ ,זעיציבמַא רעמ ןענעז ייז זַא ,רעטרעוו ערעדנַא טימ

 רעדניק עשידיי זַא ,סע טסייה .תילכת א ןכוז ןוא ערעדנַא יד ןגָאיוצרעכ

 ירענע ךס ַא ןגָאמרַאפ ,סעקינשַאּפערָאה עקיטסינ ז יו 5 ב ןענעו

 -ניוו ץנַאג סָאד טָאה ?כש ,ץנענילעטניא טימ רעבָא ,רעיודסיוא ,ןליוו ,עינ

 .ןָאט וצ סָאוװד-קיצ

 -ניא ךרוד ?כש םעד ןטסעמ וצ -- גנַאגוצ רעטירד רעד ךָאנ טביילב
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 שידיי עירעּפמיא יר

 סָאװ ןרָאטקַאפ עלַא ןלײטוצסױרַא רימ ןכוז ָאד ןוא -- ןטסעטדץנענילעט

 טסעט ַא ןופ לכש רעד םירָאװ ,לכש ןטימ ןָאט וצ טקעריד טשינ ןבָאה

 םידומיל יד יו ןוא ,יינ ןצנַאנניא ןיא סָאװ ,טעברַא ןַא ןבעגוצפיוא זיא

 .ןעמוק ץיינוצ טשינ ןלעוו

 זא ךיז טדנעו ךס ַא ןוא ,רעטרעדנוה יד ןיא ןַאדַאפ ןענעז ןטסעט

 .טריפענסיוא טרעװו טסעט רעד ױזַא יו וליפא ןוא טסעט ןֹופ יובעג םעד

 "נוניימ בור סָאד םנה ,תועד יקוליח ןייז טלָאמעג ךיוא ָאד ןָאק רַאפרעד

 .טייז ןייא ףיוא זיא ןעג

 יַארבסיוא טפרַאדאב ןגָאלָאכיסּפ יד ןבָאה המחלמ-טלעוו דעד תעב

 "ירעי-10 ַא ןופ לכש ןייק טאהעג טשינ ןבָאה סָאװ ,ןטורקער עכלעזַא ןריק

 טשינ ןעוועג ןיא יײמרַא רעד ןופ לכש רעכעלטינשכרוד רעד בנא) דניק עק

 .(ןטסעט יד טיול רעדניק עקידעיי19 ןופ יוװ רעמ

 ןטַאטלוזער

 ןופ םַאהנירב רָאסעּפָארּפ טָאה ןטַאטלוזער יד ןופ ךמס םעד ףיוא

 -עמא , ןסייהעג טָאה סָאװ ,ךוב ַא ןבירשעגנָא טעטיזרעווינוא ןָאטסנירּפ

 יידיי יד זַא ,טרעלקרעד רע טָאה ךוב םעד ןיא ."ץנעגילעטניא רענַאקיר

 -טשינ יד יו רעקירעדינ קיטסייג ראפ ןזיװעגסױרַא ךיז ןבָאה ןטַאדלָאכ עש

 ךָאד טלַאה טלעװ יד יַא .עשינעילַאטיא ןוא עשיליױוּפ יד ץוח ַא ,עש ריי

 ױזַא זַא ,םַאהנירב טיול ,ץורית רעד ןיא ,קיאייפ רַאפ ןדיי םעד טרָאפ

 עשידיי סָאד םעד ןופ טניוװעג ,ןדיי עקיאייפ עקַאט ךיז ןעניפעג סע יװ

 זיא ןַאס רעקיאייפ רענעי זַא ,ןָא טזייוו עמ .ה .ד ,ללכ ַא יװ קלאפ

 ןדיי עטריזינַאקירעמַא רעמ יד זַא ןענופענסיוא רע טָאה רעטייוו ,דיי ַא

 ַא סָאד ןיא ןטסעט יד ןיא וטפיוא ןרעסערג ַא ןוייו וצ טָאהעג ןבָאה

 עשידיי ערעטלע יד יו ערעגרע ַא זיא עיצַארגימיא ערעשירפ יד זַא ןמיס

 רעד תעב זַא ,ןלאפעגנייא טשינרָאג םיא ןיא סע ןוא --- עיצארגימיא

 טסווװעג טשינ ןבָאה סָאװ ךס ַא טימ ןָאט וצ טָאהעג רע טָאה המחלמ

 :כעלקערש ַא ןיא ךס ַא ןבָאה רשפא ,סייוו רעוו ןוא ,ייז ןופ ליוו'מ סָאװ

 ,דיזמב ייס ,ןרעגמוא ייס ,תורצוי יד טשימעצ טושּפ ץנַאנ דנַאטשוצ:ןוורענ

 רעד ןיא טשינ ןגיוט ייז זַא ןזייוו וצ טייהננעלעג רעד ןֶא קידנּפַאכנָא ךיז

 ?המחלמ

 -רעד ןדיי ןקיאייפ םעד זַא ,םעד ןגעו סטכעלטעשּפסיוא םַאהגירב

 יו ,תמחמ ,ןעמעננָא טשינ תועדה לכל ןעמ ןָאק ,ןדיי ַא רַאפ ןעמ טנעק

 -רַאפ טקנוּפ ןיא השעמ יד ,ןזיוועגנָא רעטרע ךס ַא ןיא ןיוש בָאה ךיא

 .טרעק

 "נירב טָאה 1930 ןיא טשרע סָאװ שטָאכ טסיירט רעשּפיה ַא זיא סע
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 קַאב שר .א .א

 -לעװ ףיוא עדָאטעמ יד זַא ,(* ?קיטרַא ץרוק ַא ןיא ןעווענ הדומ ךיז םַאהי
 -לַאפ ךעלטפַאשנסיװ ַא ןעוועג זיא ?כהיךס ןייז וצ ןעמוקעג ןיא רע רעכ

 ןשיטעטָאּפיה ןצנַאג ריא טימ עידוטש ענעי ןצנאגניא טלַאפעצ , ןכב ,עש

 ."ןריישרעטנוא-ןסָאר ןופ ןינב-רעביוא

 -ַאטס עטסטמירַאב יד ןופ רענייא ,ןָאסר ּפ ?רַאק טָאה דנַאלגנע ןיא

 ַא ןגָארטעגפױרַא ךיוא ,(ַאקירטעמָאיב) טיבעג ןשיגָאלָאיב ןפיוא רעטיטסיט

 -טשינ יד טימ ךיילגרַאפ ןיא רעדניק עשידיי יד רעביא טּפשמ ןקיצניג-טשינ

 ךָאנ ןענעז "סלוקס, עטסגרע יד ןופ רעדניק עכעלטסירק יד יבגל .עשידיי

 םעד ןופ םידימלת יד ןגעקטנַא רעבָא ,סיורָאפ ףיוא ?סיבַא ןעוועג ןדיי יד

 .קילעטשרעטניה ןעװעג ןדיי יד ןענעז ןלוש ןימ ןרעסעב

 -ריּפ טלָאװ ןוא ,טכַא ןנייל ןעמ זומ גנוניימ סנָאסריּפ ?דַאק ףיוא

 -לָאפכָאנ סנָאטלַאג רַאפ סָאמ רעסיוועג ַא ןיא טכַארטַאב טרעוו סָאװ ,ןָאס

 יאדוא ךיז ןעמ טלָאװ ,טפַאשנסיװ ןופ ןעמָאנ ןיא ןיולב טדערעג ,רעג

 ןַארַאפ ָאד רעכָא זיא .םענייז גָאוסיױורא םעד ןיא ןטכַארטרַאּפ טפראדַאב

 ןופ ?ייז רעקרַאטש ַא זיא ןָאסריּפ סָאװ זיא סָאד ןוא ,עלהעינמ ןיילק ַא

 ,ןוא ,ןפאשעג טָאה ןָאטלַאג יבר ןייז סָאװ גנוגעװַאב רעשינעגוע רעד

 דר יד ןגעקטנַא עסַאר רעשילגנע רעד ןופ טייקנייר יד ןטיהרַאכ קידנלעוו

 "עג דיּפלמ קרַאטש ױזַא טשינ רשפא רע טָאה ,ןדיי עשיליוּפ ןוא עשיס

 עלַא יד ןיא םירָאװו ,רעפלעהטימ ענייז ןופ טייקכעלטקניּפ רעד ףיוא ןעוו

 סָאװ ,ןטנעדוטס ךעלנייועג ,-עטעברַא:טּפיוה יד ןענעז ןעגנוכוזרעטנוא

 ךיא ."ךַאז רעד רַאפ, ,ןיבר ַא ןופ םזַאיזוטנע םעד טימ טקעטשעגנַצ ןענעז

 ַא זַא ,לָאמַא ךיז טכַאמ סע רָאנ ,ןטקַאפ טשלעפ עמ זַא הלילח טשינ גָאז

 טשינ טריפ ןעמ זַא ,טריזילַאנַא רעטייוו טשינ טרעו טָאטלוזער רעקיצניג

 עשילגנע טימ ןצונַאב ךיז ןָאק ןעמ ,לשמל ,לָארטנַאק ןקירעהעג ןייק סיוא

 רעד ןופ רעדניק עשידיי יד טנַאקַאב טוג טשינ ןענעז סָאװ ,ןקורדסיוא

 ךיז טניול סע זַא ,רעניילק ַאזַא ןייז ןָאק קוליח עמַאס רעד רעדָא ,ָאטעג

 -סיוא םוצ ןעמ טמוק ןגעווטסעדנופ ןוא ,םעד ןגעו ןדער וצ טשינ רָאג

 .רעקירעדינ ןעייטש רעדניק עשידיי יד זַא ריפ

 טעמבכ ןָאסריּפ ?רַאק ןוא םַאהגירב ?רַאק ןענעז ,סיוא םזייוו סע יו

 ןעייטש ןדיי עשיאעּפָאריײא-חרזמ יד זַא ןענופעגנייא ןבָאה סָאװ ,עקיצנייא יד

 .ןסקַאזדָאלגנַא יד רַאפ רעקירעדינ

 -נוא יד וליפא ןבעגוצרעביא ָאד ץַאלּפ ליפוצ ןעמונרַאפ טלָאװ סע

 -עגכרוד טָאה'מ סָאװ ,ןעגנוכוזרעטנוא ץוט רָאֹּפ יד ןופ הרוש עטשרעט

 דוצ עלַא ךיז ןטלָאװ ייז יוו קיטכיר רעבָא ,עגַארפ רעד טָא רעביא טריפ

 *) =. 0. 821802מ: "181611126006 '16565 04 1010012:28+ 62ע0טװ5פ".

 עפץעסמס}. 80ט166, 1930, /01 אצצצנז
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 שידיי עירעפמיטא יד

 רעדניק עשידיי יד זַא ,רעטנוא רעשרָאפ עלַא טעמכ ןכיירטש ,טדערעגפיונ

 .ץנעגילעטניא ןיא רעדניק עשידיייטשינ יד רעבירַא ןנייטשי

 עטסרעמ יד ןופ רוציק ןטנכייצענסיוא ןַא ןבעגעג טָאה (1 קענַאימור

 םעד טּפעשעגסיױא טשינ טייו טָאה רע רעבָא ,ןעגנוכוזרעטנוא עכלעזַא

 -נַאטס ןופ ןַאמרעט זיא רעשרָאפ-טסעט רענַאקירעמַא עלַא ןופ ,לַאירעטַאמ

 ןצנַאג ַא רע טָאה םעד ץוח .רעטסטנַאקַאב רעד טעטיפרעווינוא דרָאפ

 -רעטנוא רעכעלדנירג ַא ןיא .סרעפלעה ןוא םידימלת ,-עטעברַאטימ בַאטש

 ,טריפענסיוא טָאה ןטנעטסיסַא ץוט ַא טימ רע סָאװ ,םייולע רעביא גנוכוז

 סעידָאטס קיטענעשזד , ןופ דנאב ןטשרע םעד ןיא טנָאטַאב ןאמרעט טָאה

 ליפ ױזַא לָאמ ייווצ סנטסקיצניוו ןבעגעג ןבָאה ןדיי יד זַא ,"סוינישזד ווא

 רעד טיול ,ןטרַאװרעד טפרַאדַאב טלָאװ ןעמ יװ ,עּפורנ רעד ןיא םייוליע

 רעשידיי ןופ םייולע עלַא טשינ זַא ,ןָא ךיוא ךיז טזייוו רע ,גנורעקלעַכַאב

 ,(9 ןדיי רַאפ ןבענסיױרַא טלָאװעג ךיז ןבָאה גנומַאטשּפָא

 ,פָארּפ ,ַאיבמָאלַאק ןופ רענטניּפ ,פָארּפ ,דרַאװרַאה ןופ ןרָאבריד .פָא-ּפ

 עקירעמַא ןיא רעשרָאפ ערעדנַא קילדנעצ ַא ןוא ַאיבמַָאלַאק ןופ טערַאג

 "עה ַא ןבָאה "סלוקס קילבָאּפ , יד ןיא ןדיי זַא ,ןענופעגנייא ןבָאה ןיילַא

 ?קיטרַא ןייז ןיא טערַאג .רעדניק עשידיי-טשינ יד יו ץנעגילעטניא ערעכ

 תולעּפתה ןיא ןײרַא טעמכ טיַאפ (7 46:50מת6! }00:22/ ןיא
 ויב .ַאיבמָאלָאק ןיא ןטנעדוטס עשידיי עשירפ יד ןופ לכש ןגעוװו קידנדער

 ,ןדעווש יד ךָאנרעד ,לּפַאטש ןטסכעה ןפיוא ןדיי עשיליוּפ יד ןעייטש ןשריה

 ןעמוק רענַאקירעמַא יד ,ןריי ןשיסור יד ייז ךָאנ ןוא ,רעדנעלגנע יד ןַאד

 (4 .ןטסקעז םוצ טשרע

 ןיוה ןוא סעיווייד ןופ גנושרָאפ יד ןעמוקענסיורא זיא דנַאלגנע ןיא

 ןופ ןטַאטלוזער יד ןופ גָאלשּפָא רעטקעריד ַא -- ןדיי רַאפ קיצניג רעייז

 רָאסעּפָאדּפ ןופ ןעגנורעלקרעד יד ןענעז רעבָא רעקיטכיוו ,ןָאסריּפ לרַאק

 .טסיא יד ןיא רעדניק עשידיי ןוא עכעלטסירק , ?קיטרַא ןייז ןיא שטניוו

 |) }. םטמ1ץ82604: 81:65ת |03:221 ס{ םפץסםס10ףצ, 1930, 01
 24741, קק. 404-426.

 ירעט זַא ,חירב ַא יא ןעגעײל וצ חחג א ןעועג רימ רַאֿפ זיא סע (2

 ,ןטסעט רעביא טלעװ רעד ןיט טעטירַאטיױשא רעטסערג רעד זיא סָאװ ,ןאמ

 ייא טָאה רע יװ םעדכָאג םיוליע ןגעװ םוידוטש םוצ ןעמונעג ךיז טָאה
 ןסע1פ8 181166006 גמ 606!/100064 ןײמ טגעײלעגרעב

 .טכַאמעג םיא ףיױא טָאה ךוב סָאד סָאװ ,םשור םעד תמחמ
 3) ןה. 8. (121164: ןסש5 826 (260619 . 6180ממ61 1001221

1 301 ,1929 

 סטה רעטָאפ ןײז ,דנַאלשטײד ןופ ןעמוסעג רָארג זיא עדײז סשריה (4

 .גירקרעגריב רעגַאקירעמא ןיט טקילײטַאב ךיז
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 יקעּפסניא ןַא ןעװעג שטניו ןיא רָאי ןעצ (1."ןלוש ערַאטנעמעלע דנע

 יננעלעג יד טַאהעג רע טָאה ןַאד ןיוש ןוא ,ןָאדנָאל ןיא ןלוש ןופ רָאט

 .רעדניק עשידיי יד ןופ טייקיטרעוורעביוא עקיטסייג יד ןקרעמאב וצ טייה

 ןַא ןגָאזװצסכױרַא ךיז ייב ןלעוּפ טנָאקעג טשינ ךָאנ רע טָאה ןגעווטסעדנופ

 טייקנדישרַאפ יד טשרָאפעגפיוא טשינ טָאה רע ןזיב גנוניימ עקיטליגדנע

 :עכלעוו טָא ןענעז ןריפסיוא ענייז .ןטסעט ןופ ךמס ןפיוא

 ןלוש-רַאטנעמעלע-ןָאדנַאל-טסיא יד ןכוזַאב סָאװ רעדניק עשיריי יד ,

 לייט רעשּפיה ַא .רעדניק עכעלטסירק יד ןופ רעכעה קיטסייג ןעייטש

 "רעכעה רעד ןופ רָאנ עסַאר ןופ טשינ טמַאטש טייקרעכעה רעד טָא ןופ

 -עג ןבלעזמעד ןופ רעדניק יד זַא .סַאלק ןכעלטפַאשלעזעג םעד ןופ טייק

 ַא םיורַא רעדניק עשידיי יד ןזייוו ,ןכילגרַאפ ןרעוו סאלק ןכעלטּפַאשלעז

 -טסירק ןוא ךעלגניי עשידיי ןשיװצ קוליח רעד ,ןורתי ןקיטסייג ןפיוועג

 עכעלטסירק ןוא ךעלדיימ עשידיי ןשיװצ יו רעסערג זיא ךעלנניי עכעל

 ."ךעלדיימ

 -קָאד רעכעלטנפערַאפ-טשינ ַא ןיא ןעמ טניפעג ןריפכיוא עבלעזיד

 י"רעווינוא דרַאװרַאה ,"ןָאשייקוידע ווא ?וקס , רעד ןיא עיצַאטרעסיד-רָאט

 :112 טייז ףיוא רימ ןענעייל ןטרָאד (* ,קורבַאטסע ןופ טעטיס

 "עדינ טמיטשַאב טייטש רענעילַאטיא רעד זַא ,רָאלק ָאד ןעעז רימ,

 ףיוא זיא ,טרעקרַאפ ,דיי רעד .ןדיי ןוא רעעּפָאריײא-ןופצ ןרַאפ רעקיר

 יא לדיימ עשידיי סָאד ...רעעּפָאריײא ןופצ םענופ טייז רערעפרַאש רעד

 ינעילַאטיא ןוא עשיאעּפָאריײא-ןופצ יד רַאפ (קיטסייג) רעכעה טולָאסבַא

 ."ןלַאפ עלַא ןיא ךעלדיימ עש

 .תורעשה ןוא ןשטייטסיוא

 יד רַאפ רעכעה קיטסייג ןעייטש רעדניק עשידיי יד זַא קידנעמעננָא

 טפַאשנסיוװ יד םירָאוװ .קיטרַאפ טשינ ץלַא ךָאנ רימ ןענעז ,עשיריי-טשינ

 "רעד סטשרע ןעמ פרַאד ןטקַאפ יד .ןטקַאּפ יד טימ ןָא טשרע ךיז טביוה

 .ןרעלק

 טזייווַאב סָאװ ,ץנענילעטניא רעמ סיורַא ןזייוו רעדניק עשידיי יד ביוא

 ןופ ןבָאה ןדיי יד זַא ,רָאלק ךיז טכַאד סע זיא ףיואנביוא ןופ ?סָאד

 השורי ַא ןגעוו ָאד ךיז טלדנַאה סע זַא ןוא ,ךרַאמ ןרענייפ ַא ןָא תוינומדק

 }1) ראש ה ף0:תסת: 821098 ןסט:221 ס/ תפץסםס!סאש, 1930,
 01. א

 .סםעטיסרעוװיוא טײגלָאק יא רָאסעפטרּפ זיא ץורבַאמסע (*

 ןעגנוטרָאפ עכלעזַא רעקילדנעצ סױרַא ןענעז רָאי 25 עטמעל יד ןיא

 .ץנעגילעטניא רעטשידײ רעד ןיא תורחי ַא ןעעז עלַא טעמבר ןוא
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 )יה { יי פיינפמיא יז

 םיכסמ ןלעװ ןגָאלָאיב ןוא ןגָאלָאכיסּפ עֶּלַא טשינ רעבָא ,תורוד-רוד ןופ

 ' .ףיורעד ןייז

 ,ןשטניוו ייב זמר ַא טָאהעג רימ ןבָאה אפונ לקיטרַא םעד ןיא ןיוש

 -טפַאשלעזעג ןרעכעה םעד ןופ ןעמענ ךיז ףרַאד טייקרעכעה עשידיי יד זַא

 רניק עשידיי סָאד זַא ןבָאה ןליוװ ,ןרָאבריד יו ,ערעדנַא ,דנַאטש ןכעל

 ןעמַאזוצ זַא ןוא ,ןזייו רענייב יד יו ,קיטייצ רעירפ שימָאטַאנַא טרעוו

 ףיוא .טייקיטייצירפ עקיטסייג ַא טייג טייקיטייצידפ רעכעלרעּפרעק רעד טימ

 -רעווינוא יד ןיא רעטעּפש זַא ןטכיר ךיז טפרַאדַאב ןעמ טלָאװ ןפוא ַאזַא

 יד טימ ןכיילנסיוא ךיז רעדָא ןטנעדוטס עשידיי יד ןפרַאד ,ןרָאי-טעטיס

 רעבָא ןעמ טָאה סָאד .ייז טימ לּפערט ןייא ףיוא ןייטש רעדָא עשידיייטשינ

 דטס עשידיי יד ךיז ןענעכייצ טעטיסרעווינוא ןיא ,אברדא ,ןזיװַאב טשינ

 .סיוא רעייז ןטנעד

 "עדנט ןופ ןבענעגנָא ךיוא טרעוו ביײלקּפָא ןכעלריטַאנ ןופ הביס יד

 "עג ןבָאה ןדיי יד סָאװ ןעגנוגלָאפרַאפ יד ןיא זַא .ה .ד ,ןגָאלָאכיסּפ ער

 סָאװ עכלעזַא ,ערעסעב יד ןוא ,ערעגרע יד ןברָאטשעגסױא ןענעז ,ןטיל

 .ןבילבעג ןענעז ,ןבעל .םוצ ןסַאּפוצ רעכיג טנָאקעג ךיז ןבָאה

 רָאג זיא סע תמחמ ,רשיה-לכש ןופ טייוו רעבָא זיא היאר עקיזָאד יז

 ןוא ,םשה-שודיק לע ןעמוקעגמוא רָאנ ןענעז ןדיי ערעסעב יד זַא ,הרבפ ַא

 -ניא ליפוזַא ףיוא טפרַאדַאב ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא טּפָא ןענעז ןבילבראפ זַא

 .ןדמשסיוא ןזָאל וצ ךיז יו ץנעגילעט

 "עג ןענעז ןדיי יד זַא .ה .ד ,הביבס רעד ןופ היאר יד ךאנ טביילב

 טוומעג ןבָאה ייז זַא ,תוריזנ עכלעזַא טימ ןבעל ןיא טמױצעגמורַא ןעוו

 "טנַא ייז ייב רַאפרעד ךיז טָאה ,ץנעטסיזקע רעד רַאפ ןפמעק רעקראטש

 ןעגנַאנעגרעביא לענַאיצידַארט םינּפַא זיא סָאװ ,טייקפראש ןימ ַא טלקיוו

 .רוד וצ רוד ןופ

 ןוא ןנָאלָאכיסּפןסַאר ןשיווצ ץַאלּפ ןבושח ַא טמענרַאּפ היאר יד טָא

 -ַאמ רעקרַאטש ןייק .רדח ןשיטסילַאירעטַאמ ,ןשיטסינאכעמ ןופ ןגָאלַאיצַאס

 רשפא זיא הביבס עשיאיונ יד .ט טיינ ךיא ןיב הרעשה רעד טָא ןיא ןימ

 ליפ ֹוזַא עקַאט ןטלַאה רַאפרעד ןוא ,ןדיי רַאפ הלעמ עסיורג ַא עקַאט

 ךָאנ ןעמ זומ ,ןטייהנגעלעג עלַא ןצונוצסיוא ידכ רעבָא ,תולנ םעד ןופ

 םוש ןייק סָאװ ,ץנעגילעטניא ענערָאבעגנייא ןַא ןבָאה הביבס רעד וצ

 .ָאטשינ זיא סע ןעוו ןפורסיורַא טשינ סע ןָאק הריזג

 סָאװ ,עטנרעלעג ןופ וליפא ,ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענעז ןעגנוניימ ךס ַא

 -טלעג ןיא ןָאק דיי רעד זַא .ב .צ ,דוסי ןכעלטּפַאשנסיװ ןייק טשינ ןבָאה

 טייטש ,ןתמא רעד ןיא .ןדיי-טשינ ןטסערטיכ םעד וליפא ןפיוקרַאפ ןכַאז

 ןיא רעכעה לּפערט א טימ ךָאנ רשפא ןאטסָאב םורַא ןופ "יקנעי" רעד

 ךיוא רשפא דיי רעד זיא קערג ןוא רעינעמרַא ןגעקטנַא ןוא ,רחסמ תוכלה

 ןעמ וומ ,רעוטפיוא רעלעיצנַאניפ ַא טרָאפ זיא רע ביוא .סקופ אזא טשינ
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 ק ַאב אר .א .א

 ,טייקשירעלעטשנייא ,וויטַאיציניא -- ןכירטש ערעדנַא טימ ןענעכער ךיז

 .װ .8 .א ןשטנעמ טימ גנַאגמוא

 -ניוו ןַארַאפ ןענעז סע ,טרָאװ א זיולב זיא ץנעגילעטניא :סעּפע ךָאנ
 ןריי יד ןגעוו םינימ עלַא ןיא טשינ .ץנעגילעטניא םינימ עכעלטע סנטסקיצ
 ץנעגיקעטניא ןימ -עכלעוו ןשרָאפוצסױא גונעג ָאד ךָאנ ןיא סע .רעבירַא

 | .ןריי ייב טלקיװטנַא ךיוה זיא

 יקוליח יד ךעלטנגייא ןעמַאטש ןסיוו רעזדנוא ןיא ללה םעד טָא ןוכ

 ענעגייא עניימ ןיא .רעדניק עשידיי ןופ ץנענילעטניא רעד ןגעװ תועד

 ןטנעדוטס עשידיי קיצניוװ ךיז ןבָאה ענעסקַאוװרעד עטעדליבעג רַאפ ןטסעט

 -רַאפ וצ רשפא זיא ,השק ץנַאנ ז א ךַאז יד שמָאכ ןוא ,טנ:כייצעגסיוא

 ןפיול ,רעפייא רעייז ןיא ,ןטנעדוטס עשידיי סָאװ ,טימרעד שינעטער יד ןייטש

 יד תעב ,סיודג וצ ךיז ןעמענרַאפ ןיא טרָא ןטנכייצעגנָא םעד ייבראפ

 .דוי לש וצוק ןטיוק סעיצקורטסנ א יד סיוא ןגגָאּב ןטנעדוטס עכעלטסירק

 "טסירק ןָא ןלעטש סעמריפ עשיריי סָאװ הביס יד ךיוא סָאד זיא לָאמַא

 עשרגטערקעס רעשידיי ַא ףיוא .עשידיי טָאֿנשנַא סנירעפַארגָאנעטכ עכע?

 ,רעשירייא ןַא ףיוא יו ןזָאלרַאפ רעכינ טיונ ַא ןיא רשפא ךיז ןעמ ןָאק

 סָאד תעב ,ריא טסייה ןעמ סָאװ ןָאט טעװ לדייפ עשירייא סָאד דעבָא

 .רעסעב ןכַאמ ןלעו טפָא טעוו עשידייי

 -טימ ןייק ָאטשינ ןענעז עקירעמא ןיא סָאװ דָאְש רעסיורג ַא זיא סע

 -יא ,ןעגנוכוז-עטנוא עכעל?טנירג ןריפוצסיוא עיצַאזינַאגרָא רעדעי ייב ןעכ

 .ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ןופ תוהמ םעד רעב
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 ערעודנוא ןייז ןָאק טננוי יד

 טרעװ טננוי יד זַא ,ןרעה וצ ןָאלבַאש אזַא ןרָאװעג ןיוש ןזיא סע

 ןוא ,סָאד ןרזחוצרעביא טשינ ךיז טניול סע זַא ,קלָאּפ ןופ טדמערפענּפָא

 -רַאפ טרעװ טנגוי יד זַא ,קנַאדעג רעד יינ טשינ רעמ ןיוש זיא יאדווַא

 ןופ רוד ןגנוי םעד ןרעטייוורעד ענעסקַאװרעד רימ זַא ,זדנוא ןופ טדמערפ

 .זדנוא

 ,סרעוט רוטלוק-שידיי ייב טרָאװננילק ַא דלַאב ןרָאװעג ןיוש זיא סע

 טשינ ךיז ןבָאה רימ זַא ,סע טניימ ןעניימ ,דוד ַא ןריווועננָא ןבָאה רימ זַא

 ןה ,געוו ןשידיי ןפיוא ןייז וצ ךירדמ ייז ידכ רעדניק יד טימ ןבעגענּפָא

 -עג טְלָאװו ךיא רעבָא ,תמא ץלַא ןיא סָאד .םייה רעד ןיא ןה ,סעלוש ךרוד

 תמחטמ ןרָאװעג ןבירטרַאפ זיא טנגוי יד זַא ,טגָאזעג ןוא רעטייוו ךָאנ ןעגנַאג

 .טעברַא רוטלוק ןוא רעכעלטפַאשלעזענ ןייק וצ ןגיוצעגוצ טשינ יז טָאה עמ

 רעבָא ,ארנּפד אמוי ַא ןיא ןצונסיוא לָאמַא ייז טגעלפ עמ ןַא ,ןייז ןָאק סע

 .רעדניק יװ רָאנ ,עכיילגנ יו טלדנַאהַאב טשינ ייז טָאה עמ

 ,עשידיא ןגעוו ָאד ךיז טדער סע ןוא ,סעיצַאזינַאגרָא-דנַאל עלַא טעמב

 -רעביא ףיוא ךיז ןעלקיװטנַא ייז ווו ,גרַאװננוי רַאפ ןעננוליײטּפָא ןבָאה

 ,אפוג סעיצַאזינַאגרָא יד ןיא ,רעטלע ןרעוו ייז ןעוו ,סעצייל יד ןעמענוצ

 ,אביקע ינב ,יחרומ רעונ ,טננוי ?ּפמעט ,לעַארזיא גנָאי רימ ןבָאה ױזַא

 שיאושזד ווא ליסנואק רָאינושזד ,טסילאנרעטַארפ גנָאי שיאושזד רתיב

 -ףלא ,הסדה רָאינושזד ,ריעצה רמושה ,ןויצ יריעצ ,אידושזד גנָאי ,ןעמיוו

 יד .סעשזדעלַאק ענעדישרַאפ ןיא רעזייה-ללה יד ץוח ,תירב ינב ןופ וית

 -רעטומ יד ןיא רעדילנטימ ענלָאּפ יו ןיירַא ןעייג ,סיוא ןסקַאװ עכעלטנגוי

 ןעוועג ןטלָאװ ייז יו קיטכיר ןתובייחתה יד ןָא ןעמענ ןוא סעיצַאזינַאגרָא

 .םעד וצ ןריובעג

 ןעמוקעג ןוא ,טננוי ַאזַא ןפַאש וצ טסָאקעג טָאה טלענ ןוא ימ ךס ַא

 ןלעו ןבעל קיבייא זַא ןענַאטשרַאפ ןבָאה סָאװ ,ערעטלע יד דצמ סָאד זיא

 -ַאבנײרַא ןעמ ןומ ,םויק ַא ןבָאה לָאז עיצַאזינַאנרָא יד ידכ ןוא ,טשינ ייז

 רעד ןופ ןרעוו טריטורקער ךעלריטַאנ ןפרַאד סָאװ ,רעדילגטימ עיינ ןעמוק
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 קט ב ָאר .א .א

 לנניי-רדח עדַאיל ַא סָאװ ,?כש רעטושּפ ַא ךיז טכַאד זיא סָאד .טנגוי

 ןעװעג סָאד ןיא תורבה רוטלוק-שידיי ערעזדנוא ןופ רעבָא ,טייטשרַאפ

 ןשירַארעטיל ןופ ,סוחי ןופ עגַארפ ַא ןעוועג סָאד זיא זדנוא ייב .ןליוהרַאפ

 רעד ןופ סטכעביילברעביא ןַא םינּפַא -- ?זיא רעטלע רעװו , ןופ ,שזַאטס

 -רב ַא וליִפַא שטָאכ ,םירעגה לב םע ףיוא טפור עמ ןעוו ,עיצידַארט-לוש

 םישישי ערעזדנוא .םיאבג עלַא ןופ ןתובייחתה עַּלַא טָאה ?גניי הווצמ

 ןיא ךיז ןקילײטַאב וצ יואר ןענעז ייז רָאנ יו טקנוּפ טלדנַאהעג ןבָאה

 .הנוהכ ַא ןעוועג טלָאװ סָאד יו סעּפע -- םעה תדובע

 ַא טריפעגכרוד טננוי עשידיי יד טָאה רָאי 879 ערעסָאו ַא טימ

 ןעניפעג ןעגנוקידלושַאב יד ןשיוװצ ןוא ,רוד ןרעטלע םעד רעביא טּפשמ

 -רעביא ןלָאז סָאװ ,סרעריפנָא ןעיצרעד ענונב טײקטזָאלעגּפָא יד ךיוא רימ

 טרַאנעג ןעוװעג זיא טנגוי יד .סרעוט ערעטלע יד ןופ ןטכילפ יד ןעמענ

 ןבולק עשיטסישידיי ענעדישרַאפ יד ןוא ןעגנונעּפָאה עריא ןיא

 טשינ ךיז טָאה'מ תמחמ טויילענפיוא ךיז ןבָאה טנגוי רעד ייב

 רעייז טימ ןעגנַאנעגנָא ךיז ןענעז עטלַא יד .תונעט עדעייז ףיוא טקוקענמוא

 ןגױצעגרעבירַא ךיז טָאה ןערב רעכעלטננוי רעד ןוא ,טעברַא רעקידעּפעלש

 .ןעזנָא רעמ ןבָאה ייז ווו ,גנוטכיר רעדנא ןַא ןיא

 ןופ ךעלווידב רַאֹּפ ַא טקורדענּפָא טאהעג ןבעל םייב טָאה רענינ .ש

 א ןענופעג ךיז טָאה םיבתכ ענעבילברַאפ ענייז ןשיוװצ ןוא עכעלטנגוי

 ןרענינ טדערעגסיוא טָאה סָאװ שטיוװָאניבַאר ?אומש ַא םענייא ןופ הנעט

 .טרַּפ ןקיוָאד םעד ןיא ןָאטעג טשינ טשינרָאג טָאה רע סָאװרַאפ אפוג

 סָאװ ,לוש א ןעמונעג-עביא ןבָאה ענעריובעג-יה הרבה ַא זַא ,טלייצרעד רע

 ןטסעפ א ףיוא טלעטשעגקעװַא יז ןוא ןיינרעטנוא םייב ןטלַאהעג טָאה

 ןופ ןצַאט יד ןיא ןּפַאלקה סָאװ ,ערעטלע יד ןופ לָאצ עסיורג א, ןוא בצמ

 יד ,ןענעק ייז ןעוו ,טציא וליפַא ךָאנ ןטלָאװ ,ןייזטסויוַאב-רוטלוק ןשידיי

 ."טדערעגּפָא זיא יז ןציטש ןוכ ,טריטָאקיִאב לוש

 ןענעז סָאװ ,תונעט עבלעז יד טרעהעג רימ ןבָאה עניטנעגרַא ןיא

 רעד ןעמָאנ ןקידהּפצוח ַא טימ טפירשטייצ ַא ןיא ןרָאװעג טרעטפולעגסיוא

 ַא ךיז טניפעג טנגוי רעשיריי רעד ייב זַא ןייז םיכסמ רימָאל ונ .שטַאַּפ

 ביוא ןוא .יוויס ,הדימ עכעלטנגוי ַא ךָאד סע זיא -- הּפצוח סָאמ עשּפיה

 םשל םינלבס ןייז רשפא רימ ןפרַאד ,ןטונ וצ הלועּפ ַא טָאה הּפצוח יד

 ,ןרעטלע ערעייז יבגפ טּפָא סעקינהּפצוח-ילעב רעדניק ךָאד ןענעז .םויק

 וַא טשינ ךיוא ךיז טדער סע .ןסיוטשרַאפ טשינ ייז ןרעוו ןגנעווטסעדנו
 -רעד ןופ סעיצאזינַאגרָא יד ןיא גרַאװגנוי סָאד ןעמענניירַא דלַאב לָאז עמ

 ןענעק ןלָאז ערעגניי יד ווו גייווצ ןכעלטננוי ַא ןריכנייא רָאנ ,ענעסלַאוװ

 גונעג טשינ ןבָאה עגנוי יד ביוא .וטפיוא םוצ ךיוא ןוא טרָאװ םוצ ןעמוק

 ןוא עיגרענע רעמ ךס ַא רעבָא ייז ןבָאה ,טפַאשטינעג רעדָא שינערַאפרעד

 ייד 444 ---



 שידריי עירעפמיא ירד

 סָאװ סעּפע ןריפוצכרוד יוװ ןעלטרָאפ ןייק טשינ ייז ןלעפ סע ןוא ,עיציבמַא

 .ךעלריפסיואמוא יז ןטכַארטַאב ןלעוװ םינקז

 ןיא ןעיצוצנירַא ןעגנערטשנָא ךיז ףרַאד עיצַאזינַאגרָא עשידיי עדעי
 -ערעטניארַאפ ןיא סָאװ רערעדעי ןוא ,עכעלטנגוי רעמ סָאװ טעברַא רעד
 ןייז ןעװעטלַאװסױא טפרַאדַאב טלָאװ רוטלוק רעשירדיי רעד ןיא טריפ
 ;רירַאב ןיא טמוק רע עכלעוו טימ ?דיימ רעדָא רוחב ןדעי ףיוא העּפשח

 .סנדמערפ-דליוו א רעדָא דניק ַא סבורק ַא רעדָא ןייז זיא'ס יצ קידנקוק טשינ

 דָאנ ןפרַאד רימ .טנגוי רעדנַא ןַא יװ רענרע טשינ ןיא טנגוי רעזדנוא
 .ןעקנאדענ עיינ ךיוא ןכוז ייז םירָאװ ,טייל עננוי יד וצ געו םעד ןעניפענ
 רעדעי ןיא ןָא ךיז ייז ןּפאכ רַאפרעד ןוא ,סעמעלבָארּפ ערעייז ןזייל ןליוו ייז
 .טנעה יד ןיא ןיירַא ייז טלאפ סָאװ ,גָאז רעדָא הרעשה רענעקַאבעג-בלַאה
 ,לעיַאר ןוא טכע זיא סָאװ ןבעג וצ ליפ ױזַא ייז רעבָא ךָאד ןבָאה רימ

 םילכה לא אבחנ ַא ןרעוו רימ רעבָא ,קלָאפ עמַאס ןופ סױרַא טצָארּפש סָאװ
 ערעייז טימ ּפעק יר ןעיירדרַאפ ייז ןטסישואי ןוא ןטנַאלימיסַא יד ןזָאל ןוא
 .הצילמ טימ טצוּפַאב ןתמא-בלאה עשירַארעטיל

 עיצַאנירטקַאדניא

 טבייה ,יימרא רעד ןיא טכַארבעגנירַא ןרעוו םירוחב עשירפ ןעוו

 .טייצ-המחלמפ תעשב ,ספע טפייה ,סרעדנוזַאב ,ןרינירטקָאדניא וצ ןָא ייז ןעמ

 ? ןרינירטקָאדניא קסע ןַא רַאפ ָאד ןיא סָאװ ,ןגערפ ןעמ ןָאק ,ךעלטנגייא

 ,רעזענַאּפָאי ,ןשטייד יד זַא רענַאקירעמַא ןגנוי ַא ןזייווַאב ןעמ ףרַאד יצ

 ןגעקטנַא ןגָאלש קיטומ ךיז ףרַאד עמ ןוא םיאנוש ןענעז רעזעניכ רעדָא

 ןוא ,שרעדנא טלַאה גנוריגער יד זַא רעבָא סיוא טזייוו ? המחלמ תעב ייז

 ןבָאה סָאװ ,םיאנוש יד ןופ ןעגנוריגער יד עגונב תמא ךיוא זיא סָאד

 ןיא ןטַאדלָאס ענענייא ערעזדנוא טימ גנַאל םישדח טלענקעגנייא ןליפַא
 .טפַאשנעגנַאפעג

 -ַאירטַאּפ גונעג ןניוצרעד טרעוו טננוי רענַאקירעמַא יד זַא ךיז טכוד

 לָאז סָאװ ,עיצאנירטקָאדניא ןימ ַאזַא קיטיונ ךָאנ זיא ןגעווטסעדנופ ,שיט

 .דנַאל רעייז תבוטל תונברק ןעגנערב וצ ןליוו ַא ייז ןיא ןעלצרָאוװנייא

 יו ןזייוואוצפיוא ידכ ןָאט וצ רעקיצניװ טַָאהעג רשפא ןטלָאװ רימ

 וצרעד ןוא ,עיצידַארט עטלַא רָאי-טנזיוט ַא ןייז וצ ךישממ זיא'ס קיטיונ

 ,ןטפַאשרעּפרעק עזעיגילער יד טימ ןטעברַאנעמַאזוצ טנַאקעג רימ ןטלָאװ

 -סעפרַאפ וצ --- ליצ ןבלעזמעד ,הרוש רעטצעל רעד ןיא ,ךָאד ןבָאה סָאװ
 ןייק ןופ ןנָאזּפָא טשינ ךיז ריִמָאְל .המוא רעד ןופ עיצידַארט יד ןקיט
 ןיא ןעמיטשנייא טשינ ןענָאק רימ סָאװ םעד בילוצ רָאנ סרעפלעהטימ םוש

 .ץלַא

 טשינ לי ,ליופ וצ ןיא טנגוי רעזדנוא זַא ןעמ טלַאה ךעלטנייווענ
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 קַצב ָט ר .א .א

 ט'מ ןיב ךיא .המודכו ,ןבעל גנירג ַא טכוז ,קלָאפ ןרַאפ ךיז ןייז בירקמ

 טשינ טניפעג זדנוא ייב טנגוי יד זַא ,טרעקרַאפ טקנוּפ זיא'ס זַא העד רעד

 ףױא ףױרַא טנייל עמ סָאװ ץלַא רעבָא ,ם.שעמ טכוו ,ןָאט וצ סָאװ גונענ

 ַאזַא סעּפע םיוא טעז סָאד ןוא --- שיריי ןענרעל וצ ךיז בוח רעד זיא ייז

 וַא ךָאנ טרפב ,ןייז חירטמ וצ טשינ ךיז טניוֿפ סע זַא ,ךַאז עקיטכיוורענימ

 .םסנרע טשינ סע ןעמענ ןרעטלע יד יװ ןעעז ייז

 טנגוי עשיטנַאטילימ ַא

 ,קנַאדעג םעד טכַארנעגסױרַא ךיא בָאה קירוצ רָאי קיצנַאװצ ַא טימ

 ,קעטָאילביב סקלָאפ רעשידיי רעלָאערטנַאמ ןופ סדעוט יד רַאפ עדער ַא ןיא

 לכש םוצ יז ןעגנערב ןיא םיײטשַאב רערעזדנוא טנגוי רעד וצ געוו רעד זַא

 ןייק טימ טשינ הנַאטשוצהמחלמ ַא ןיא רדסכ זיא קלָאפ עשידיי סָאד זַא

 אנוש רעד .עיצַאלימ סא טסייה סָאװ אנוש םעד טימ רָאנ ,קלָאפ רעדנָא

 לכ טימ ןרעוו ךיז ןזומ -ימ ,רעטסקינייוועניא ןַא ייס ,רעקידנסיורד ַא ייס זיא

 ןומ סָאװ וטַאדלָאס יד ןענעז ײז .ןעגנולשרַאפ רימ ןרעוו טינַא ,תוחוכ יצמא

 םוידעמ'קוודסיױא ןשיפיצעפס ַא טימ ןוא ןסיװ טימ ןעגעּפָאװַאב ךיז לכ םדוק

 ,ןעגנילשרַאפ ןזָאל ךיז ןגעקטנַא לטימ-ןגעק ַא ןייז טעװ סָאװ ,ןושל ה"ד

 עבלעז יד טימ ערעדנַא ןענעפָאװַאב ןזומ ןוא ייז ןפרַאד םעד ץוה .רעבָא

 "ערבעה רעבָא ,ש אערבעה רעדָא שידיי ןיא ןיײז יב רעזדווא --- ןייז יֵלַכ

 טרעדָאפ סָאװ ,שידיי טביילב ,טנַאה רעד וצ טשינ ןוא רעווש וצ זיא שיא

 זַא ,ןעקנעדעג ייז ןלָאז .המחלמ יר ןעניוועג וצ ידכ ןילּפיצס ד עקרַאטש ָא

 ןריציפֶא ןייז רָאנ ,םויק ןרַאּכ ןייֵלַא ןעלגנַאר ךיז ייז ןפרַאד רָאנ טשינ

 .ט'מ רעייז ןיא ערעדנא ןעגנערבוצנַײרַא

 ,ןגָאלש ךיז ןעמ ןָאק דנַאֿל ַא רַאפ רָאנ זַא ןעניימ וצ תועט ַא זיא סע

 ,סעמגָאד רַאפ ךיז טגָאלש עמ ,לארשי תנידמ ןיא סע טוט טנגוי רעזדנוא יו

 רעזדנוא ,רוטלוק ַא רַאפ ךיז טנָאלש עמ ןוא ,ןּפ צנירּפ רַאפ ךיז טגָאלש עמ

 ןָאק עמ .לאישי ןיא טנגוי יד יו רעגרע טשינ ןיא עקירעמא ןיא טנגוי

 ןוא ןדלעה ךיוא ןייז ןָאק עמ ןוא ,רלעפטכַאלש ןפיוא תורובנ ןזיײיוַאב

 םני רעזדנוא דעבָא ,הנכס עלערוטלוק ַא ,העּפשה עטכעלש א ןייז רבוג

 טסייה ,ןרינירטקָאדניא ,ןלענקנייא ייז טימ ןעמ ףרטד ,םעד ןופ טשינ טסיייו

 ןעננערב וצ טיירג ןיילַא ןענעז סָאװ ןָאט סע ןענעק עכלעוַא רָאנ ןוא ,סע

 ןוא ,טסנרע סע טניימ סע רעװו ןקעמשרעד רעדניק עניילק וליפַא ,תונברק

 םעד טשינ ןוא ןעניז ןיא ךיז זיולב טָאה רעדָא ,קיטַאלג טרער סע רע

 יד ןיא ךיז ןענרעל סָאװ ,ענעסקַאוװרעד טעמכ ןיוש ָאטישּפַא טנייה 3

 -לעב ַא ךעלזָאלרַאפ טייוו יװ ףיוא ןצַאשּפָא ןענעק ייז ,ןטעטיזרעווינוא

 ןלעוו ייז ןוא ,ףליה רעייז ןיא ךיז ןקיטיינ רימ זַא ןסיוו ייז ןלָאז .זיא ןשרד

 | .(ןשיוטנַא) ןפָאהרַאפ טשינ ןדּנוא
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 ) י רך יי עירעפמיט יד

 היחהש השעמ ַא

 ַא סָאװ ,טלייצרעד ןילטייצ ןרהא טָאה ?קיטרַא ןקיטסננעל ַא ןיא
 -עג םיא טָאה ,קרָאי-ינ ןופ בשות רענעזעוועג ַא ,ץניוװָארּפ רעד ןופ דיא

 ריִמָאֹל ,רעדניק עשידיא ןוא ןדיא טימ ןשינערַאפרעד ענייז ןגעו ןבירש

 ,רבדל היאד ַא יװ ןבעגרעביא ָאד סָאד

 ןבעלסיוא קידהקשינ ךיז טנעלפ ךיז טדער סע ןעמעוו ןנעוו ןַאמ רעד

 .ןעגנומענרעטנוא עלערוטלוק נונעג ןַארַאפ ןענעז סע וװ ,קרָאידוינ ןיא

 רע טָאה .רבדמ ןימ ַא ןיא יו ןבילבעג רע זיא טָאטשדץניװַארּפ רענעי ןיא

 ,סרעוט-רוטלוק ,ןטסישידיי יו ןטלָאגעג ןבָאה סָאװ ןדיא עכלעזַא טכוזעגפיוא

 ננַאל ןיוש ןבָאה ענעי רעבָא ,זיירקעייל ַא שטָאכ טנָאמעגנ טָאה רע ןוא

 טלָאװעג ךיז ייז ןבָאה רעטלע רעד ףיוא .םיקסע עכלעזַא ןופ טנָאזענּפָא ךיז

 ,"ןעורסיוא , יו קיסַאּפ ױזַא טשינ זיא ןטורֹּפֶא זַא ךיז טכוד רימ) ןעורסיוא

 -נעמַאזוצ ךיז ןוא (עטעװערָאהעגנָא עכלעזַא ןעוועג טשינ ןענעז ייז תמחמ

 .ךוב ַא טָאטשנָא לטרעק ַא טנעייל עמ ווװ ןטנווֶא עשרבה ףיוא ןעמוק

 טוט סָאװ ,ללכה .טרָאיו שידיי ַא ךָאנ ןעגנאגעגסיוא זיא שטנעמ דעד

 ענערױבעגי-ענַאקירעמַא עכעלטע טימ דָארנ לָאמַא ךיז רע טפערט ? רע

 רָאלק ייז טָאה רע .ייז רַאפ ץרַאה סָאד סיוא ךיז טדעד ןוא ךעלמיווחב

 ןוא ,רוטלוק ַא רַאפ ,קלָאפ ַא רַאפ ,םיא רַאפ טײטַאב סָאד סָאװ טכַאמענ
 זַא ,ןןענַאטשרַאפ ןוא עיטַאּפכיס טימ טרעהענוצ ךיז ןבָאה טייל עננוי יד

 םעד ןוא ייז קנַאד ַא :הדוש עטשרעטנוא יד .ןָאטנױא סעּפע ייז ןענעק ָאד

 סע ןוא ,בולק-ןעייל רעשידיי 8 ןרָאװעג זיא הרות דומלת רעד ןֹופ רערעל

 -ָארּפ רענעי ןיא סג רעשידיי רעד ףיוא ןבעל ןופ ץוצנ ַא ןעמוקעגוצ זיא

 ,טָאטש ץניוו

 רעבָא ,ןימ םעד ןופ סעיצַארטסוליא ךָאנ ןעגננערב טנַאקעג טלָאװ ךיא

 רעזדנוא ןעיצרעד וצ ןאלּפ ןיימ ןקיטסעּכַאב וצ גונעג ןיא ענייא יד וליִפַצ

 ןנעקַא ןגָאלש ךיז ןעייג סאו ,רוטלוק דעשידיי רעד רַאפ ןטַאדלַאס יו טנגוי

 רעשיטנַאטילימ 6 ןגעוו דער ךיא ןעוו ןוא ,עיצַאלימ סַא רעד ןופ תוחכ יד

 אקווד זומ עיצַאנירטקַאדניא יד רעדָא קוק רעד זַא טשינ ךיא ןיימ ,טנגוי

 סיטע רעזדנוא יצ ,עטסעב יר זיא רוטלוק רעזדנוא יצ ,עשיטסיניווָאש א ןייז

 יװ קלָאפ ַאזַא ןענעז רימ טושפ רָאנ ,רקיע רעד טשינ זיא עטסכעה יד זיא

 -וצ ןוא ןפַאש וצ ןוא ןבעל וצ טכער ַא ןבָאה רימ !וא ,רעקלעפ ערעדנַא

 יד וליפַא טכער עבלעז יד ביג ךיא .רוטלוק רענײמעגלַא רעד וצ ןגָארט

 עכייר אזא טרָאפ ךָאד ןבָאה סָאװ ,ןדיא יד טשינ סָאוװרַאפ ָאט ,רענייגיצ

 .רוטלוק

 יד ןיא טנגוי רעד ןשיוװצ ןטיײרּפשרַאפ ךיז לָאז ןויער רעד טָא ןעוו

 טְלָאװ ,טסייג ןיא שיטסישידיי ןענעז סָאװ ןרָאטקעל ךרוד ,ןטעטיזרעווינוא
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 קַאב ָא ר .א .א

 ילוקישידיי ערעזדניא סָאװ ,רעבָא זיא הרצ יד .,גנונעוַאב א ןפַאשענ ךיז

 עקידנדער-שיריי וצ ץלַא ןרָאטקעל טקישענסיורַא ןבָאה תורבח עלערוט

 ןיא עדנַאנַאּפָארּפ ןופ ןניוצענקירוצ ךיז ןבָאה ייז ןוא ןשטנעמ ערעטלע

 זַא זיא ףוס רעד .ןצונ עטסערג יד טכארבענ טלָאװ סָאד ווו ןזיירק ענעי

 ןעניוועג וצ ףיוא ןטסָאמרַאפ ךיז ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא עלַא תעב

 -ייא ערעייז םודַא טקסעעג סרעוט-רוטלוק ערעזדנוא ךיז ןבָאה ,טנגוי יד

 ךָאנ זיא סע רעבָא .טייהנגעלעג עסיורנ ַא ןריווװעגנָא ןוא ןשטנעמ ענעג

 עדנַאנַאּפָארּפ ןָא זַא ןרעוו טנָאטַאב לָאמַא ךָאנ לָאז ןוא ,טעּפש וצ טשינ

 ידמ ,עיגרענע עשירפ ןפרַאד רימ .ןכיירגרעד קיצניװ רימ ןלעוװ ץוח יּפלכ

 .ננוזענעג רעזדנוא זיא טננוי יד ןוא ,טולב
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--65.- 

 (* ןטנעדוטס עשידיא יד ןופ טכילפ עלַאנַאיצַאנ יד

 "נוה ףניפ ערעסָאװ יד ןיא םידומל יד ןָא ךיז ןביוה ךָאו עקיטנייה

 ןשיוװצ קוליח רעד) עקירעמַא ןופ ןטעטיזרעווינוא ןוא סעשזדעלאק טרעד

 שודעלאק ןיא סָאװ םעד ןיא טייטשאב טעטיסרעווינוא ןַא ןוא שזדעלאק ַא

 ןייא טסילש טעטיסרעווינוא ןַא תעב ,גנודליב עניימעגלַא זיולב ןעמ טנרעל

 "נסיוזרעינישזניא ,ץנעדורּפסירוי ,ןיצידעמ יו ,ןכַאפ ערעדנוזַאב יד ךיוא

 (.וו .זא .א ןטפַאש

 -רעווינוא רעד זַא ,סע טריסַאּפ עטכישענ רעד ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ןוא

 פנלונמ טרעוו טַאדלַאס רעד ןוא ,עמראזאק ַא ןיא טלדנַאוװרַאפ טרעוו טעטיס

 עשירעטילימ יד ןלעוװ דומילה רדס ןפיוא זַא ,טסייה סָאד .טנעדוטס א ןיא

 ןייז רָאנ טעוװ גנודליב עתמא יד ןוא ץַאלּפ-טּפיוה םעד ןעמענרַאפ םינינע

 אל הע'ס, ,ןעגנוגנידַאב המחלמ יד ןענעז סָאד ,אלימ .,בָאנוצ ַא ,לפט ַא

 רעשיטקַארּפ רעקיצנייא רעד זיא סע ןוא ,טגָאז זיוצנַארפ רעד יוװ ,"רענ

 .ןטלַאטשנַא עקיטסייג יד ןופ םויק םעד ןטלַאהוצפיוא טרָאפ ױזַא יו געוו

 -רעווינוא ןייק רָאג רעדייא טעטיסרעווינוא רעשירעטילימ ַא רעסעכ ךָאד זיא

 .טשינ טעטיס
 -ורק-סגנודליב רעניימעגלַא רעד ,סע טסייה ,זיא סָאמ רעסיוועג ַא ןיא

 .ןרָאװעג טלעטשענּפָא דנַאל ןיא סיז

 -עלבָארּפ ערעדנוזאב עריא רעבָא טָאה טנגוי עדנרידוטש עשידיי יד

 -מוא רעקיטציא רעד ייב ןרעוו טזיילעג טציא טשרע ךָאנ ןפרַאד סָאװ ןעמ

 .ענַאל רעלַאמרָאנ

 -ַאל ןשידיא ןיא ןשינעעשעג יד ןזַא ןעמעננָא ןעמ זומ טייז ןייא ןופ

 רָאי 40 ַא טימ טטורדעג ןעװעג זיא לטיּפַאק סָאד םגה ;גנוקרעמַאב

 ךיא ןבער ,טייהראוו רעקידטיטנוז רעד ןיא לטיטמרַא:טּפיױה א יװ קירוצ

 טייו טשינ ןענעז רימ זא טרפב ,טגײה ךיוא טיטליג זי אצתויילעופ רעד זַא

 .יד רָאג ךיז טָאה ןטיבעג .ןעגנוריפ ערעזדגוט ןיא טײצ רענעי ןוס קעװַא

 יַאנ רעכעלשטגעמ רעד טימ ןעמטזוצ ןבילברַאפ ןענעז תונורסה יד ;טײצ

 ,טגײה ךיוא לעוטְסא ץנַאג זי עמעפ יז ,רוט
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 קָאב ָאר .א .א

 ללבכב קְלָאפ ןשידיא םעד ןיא סערעטניא רעקידנעסקאוו רעד ןוא אפוג רעג

 -ֵנַא רעד ןופ .ןיז ןלַאנָאיצַאנ ןיא טנעדוטס ןשידיא םעד ןרעטנומפיוא ןלעוו

 יד סָאװ ,קורד ןרעווש םעד ןעזרַאפ טשינ ןעמ רָאט רעדיוו טייז רערעד

 ַאלימיסַא ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןביאסיוא ןלעוװ ןעגנורעדָאפ עשירעטילימ

 טשינ טציא ןיוש זיא טנעדוטס רעשידיא רעד זַא ,ןסעגרַאפ טשינ רימָאל .עיצ

 -אק יד ןוא ןטנעדוטס עשידיא סעּפורנ יד ןוא ,ךיז-רַאפ ןָאזרעּפ ןייק רעמ

 זיב יו רענעלּפ ערעייז ןעלקיװרעדנַאנַאפ טשינ רעמ ןיוש ןענעק סעשזדעל

 יד ןופ רשוי םוצ ןעמוקנָא ןזומ ייז .ןתובייחתה ןיוש ןבָאה ייז .רעהא

 -ַאב יד זַא ,ןטרַאװרעד וצ טשינ זיא סע שטָאכ ןוא עטמַאַאב עשירעטילימ

 ןופ גנולקיװטנַא רעקידרעטייו רעד געוװ ןיא רענייטש ןגייל ןלעיו עטמַא

 ךָאד ךיז ןעמ ףרַאד ,טנגוי רעקידנרידוטש רעד ייב קנַאדעג ןלַאנָאיצַאנ םעד

 ןעגנויצַאב יד טיס ,ןשטנעמ-יײמרַא ןופ עיגָאלָאכיסּפ רעד טימ ןענעכער

 .ערעכעה ןוא עקירעדינ ןשיווצ

 סָאװ ,עיצַאזינַאנרַא "הרונמ , עסיורג יד סע טָאה רַאפרעד םינּפה טָא

 ינֲא, טציא ,דנַאל ןיא ןענייארַאפןטנעדוטס עשידיא עלַא ןופ טײטשַאב

 יד רעטנוא םויק ריא טימ ךיז ןענערָאװַאב וצ ףיוא "ןדנעל יד טרוגעג

 א ףיוא סעברַא "הרונמ, יד טָאה טעװענַאלּפעג .ןדנעטשמוא ענעטיבעג

 לָאז ןעמ ױוַא יו טושּפ טציא רעבָא זיא ענַארפ יד ;לקשמ ןסיורג רָאג

 -נייא ןרעו טשינ ןצנַאגניא לָאז טנעדוטס רעשידיא רעד זַא ,ןזָאלוצ טשינ

 .הביבס רעד ןופ ןעגנולשעג

 ןביוא ןופ ךיז ןָאק ןעמ יו רעטַאקילעד ןוא רעסערג זיא םעלבָארּפ יד

 ,סעיצַארטסוליא יד ?ייורעד ךָאנ זדנוא ןלעפ יאדוא ,ןלעטשראפ ףיוא

 -ַאב ,טכַאמ עיצַאזינַאגרָא "הרונמ , יד סָאװ ןייֵלַא תונכה יד ןיוש רעבָא

 -רַאפ עשיטנעדוטס יד ןיא טעברַא יד ןריפנָא ןזופמ טעװ ןעמ זא ,ןזייוו

 -ַאגרָאער טימ תוחּפה לכל רעדָא רעירפ יו םינפוא ערעדנַא ףיוא ןענייא

 .תוחוכ עטריזינ

 יד ףיוא ,ענַאל רענעטיבעגמוא רעד ףיוא קידנקוק טשינ ,ךָאד ןוא

 -ידיא עדנרידוטש יד ןיא טציא ןריטסיזקע סָאװו ןדנעטשמוא עלַאמרָאנמוא

 ןשידיא םעד רַאפ רלעפ סיורג אזַא ןעוועג טשינ לָאמנייק ךָאנ זיא ,ןזיירק עש

 יד סָאװ ראפרעד דָארג .רעטציא יו טיבעג ןלַאנָאיצַאנ ןפיוא טנעדוטס

 יו קלאפ ןטסָארּפ ןטימס רעמ ףיונוצ טציא ךיז ןעמוק ןטנעדוטס עשידיא

 --א טײרּפשעצ ןוא טייזעצ טציא ןענעז ייז לייוו דָארנ ,רעירפ זיא-סעד-ןעוו

 תועיסנ ערעייז ןופ קידנדער טשינ ןיוש דנַאל ןופ ןרעגַאל ענעדישרַאפ יד רעב

 רעייז ןליפ ןזָאל ייז ןענָאק רַאפרעד דָארג -- עיזַא ןליפא ןוא עּפָארייא ןייק

 .ךיז ןדנעוו ייז ןיהווו ןוא ךיז ןרעק יז וװ ן ד יא יוו העּפשה

 סע טעטרַאװרעד ןעמ יו ,ערעדנַא ףיוא סולפנייא ןַא ןבָאה וצ ידכ

 ןבָאה ןיילַא רעירפ ךיז ןעמ ןוס ,רעריפ עשידיא עקיטפנוקוצ יד ןופ

 ןבָאה ןעמ זומ לכ םדוק ןוא ,ענונ ןזיא סָאװ ןינע םעד ןיא טריטנעירָא
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 שידיי עירעפמיא יד

 ןרָאי ןימ יא .ט ק נו פ ד נא טש .ַא ןו א ת עי די

 עכלעזַא טנגעגַאב טשינ ךיא בָאה ןטנעדוטס עשידיא טימ ןתמ-ָאשמ ןגנַאל

 סָאװ רעדָא טקנוּפדנַאטש עשיריא ןטיירב םעד ןפַאשעג ךיז ןבָאה סָאװ

 ןעװעג ןיא סע יװ ,ןגיוא יד רַאפ ליצ ןלַאנָאיצַאנ ַא טלעטשעג ךיז ןבָאה

 -ַאב ןייק טשינ טגיל ָאד .דנַאלשטייד ןוא דנַאלסור ,ךיירטסע ןיא לַאּפ רעד

 טָאה יז .גנוי ךָאנ זיא טפַאשטנעדוטס עשידיא רענַאקירעמַא יד ,גנוקידלוש

 ןעמ עבכלעוו ןיא תובוס ענעדישרַאפ בילוצ ןוא ,סעיצידַארט ןייק טשינ ךָאנ

 .ךעלעמַצּפ ןייגנָא סקווו ריא זומ ,ןזָאלנײרַא טשינ ָאד ךיז ןעק

 ןיוש ןענעז סע יו ןעזנייא רעבָא ןעמ ןומ טייצ רעבלעז רעד ןיא

 טנַאקעג ןויירק עשידיא ערעטנעגילעטניא ןיא טָאה עמ ןעוו ןרָאי יד קעװַא

 ײּפס ַא ןבעגעגסיױרַא ןבָאה עכלעוו ןדיא רימ, ןומזּפ םעד טימ ןעמוקּפָא

 ןעוועג זיא סע ןעוו רעדָא ".וו.א.א ילעַארזיד ןוא סעדינָאמיַאמ ,ענייה ,אזָאנ

 "ןייא-ךָאו טרעהעג טָאה ןעמ סָאװ ןזַארפ ענָאלבַאש יד ןרזחוצרעביא גונעג

 לבוָאנ) "ןליפעג ענעבאהרעד יד, יװ ןזַארּפ --- ןעלּפמעט יד ןיא םיוא ךָאו

 .קלֶאפ רעזדנוא ןופ (סלידייא יטפַאל) "ןלַאעדיא עכיוה, ןוא (טנעמיטנעס

 טָאה טנעגילעטניא רעשיטַאבעלַאב רעד ןעוו ,טייצ יד קעװַא ןיוש זיא סע

 ןייז אצוי ןיוש געוו ןייא רַאפ ןוא םייונ יד רַאפ ןענייפסיוא טנַאקעג ךיז

 ךיא, ןנָאזסױרַא ןיומ ןלופ ןטיס טנעלפ רע סָאװ טימרעד ןדיא יד רַאפ

 ןייק טשינ טָאה ןַאמ רעקיטעט-תמא רעד ."עסַאר ןיימ ףיוא ץלָאטש ןיב

 .תונלטב ןימ ַא זיא ץלָאטש .ץ ? ָא טש ןייזװ וצ טיי צ

 ןיוש טָאה רענייא ןעוו .טײקטסוּפ ןופ .ץנעדאקעד ןופ עמרָאפ ַא ןיא סע

 טלָאמעי רע טָאה ,ונ ,וטפיוא ןייז טימ ןדירפוצ זיא רע ןוא ןָאטעגּפָא סנייז

 ףיוא רעטומ ַא רעדָא רעטָאפ ַא ןייז געמ ץלָאטש .ןעורוצּפָא ךיז טכער א

 ןפיוא ץלָאטש ןיא ןוז רעד ןעוו ,טרעקרַאפ טריסַאּפ סָאד ןעוו רעבָא ,דניק ַא

 .ןעיירפ וצ סָאװ קינייו עטַאט רעד ,?לכ ךרדב ,ךיז טָאה ,רעטָאפ

 ,רימ ןענָאק םַאטשּפָא ןשידיא רעזדנוא ףיוא ןייז-ץלָאטש ןזיולב ןטימ

 בוח רעזדנוא ,רעדירב עטסָארּפ ערעזדנוא עלהנינח ַא ןָאט לַאפ ןטסעכ ןיא

 סָאד טָא ןרידוטש ךרוד ,טעברַא רעקיטעט ךרוד ןליפרעד רָאנ רימ ןענָאק

 ןוא רוטלוק רעשידיא ןופ קירבור רעד רעטנוא רעטנורַא טייג סָאװ ץלַא

 ,םינכש עשיאיונ ערעזדנוא ןשיװצ תועידי עקיזָאד יד ןטיײרּפשרַאפ ךרוד

 ימלעּט סע :ָאד זיא ליפעג .טייז רעקניל רעד ןופ רָאנ זדנוא ןענעק עכלעוו

 .ןליו ןוא ןסיװ

 עקַאט ןעמענ רימָאל ,טקַארטסבַא רעדָא םתס טדערעג טשינ טרעוװ ָאד

 ןשיפאזָאליפ ַא ןיא .ןינע םעד ןטכיײלַאב וצ ידכ סעיצַארטפוליא עכעלטע

 -ָאליפ ןשיווטיל םעד ןופ ,ַאזָאניּפש ןופ טדערעג טרעוו שזדעלאק ןיא סרוק

 ןטספרַאש ןייז רַאפ ןטלַאהעג טָאה ןילַא טנַאק ןעמעוו ,ןומיימ המלש ףָאז

 ,ןעהָאק ןַאמרעה ,?עמיז נרָאעג ,ןָאסנרעב טנַאמרעד טרעוו סע :;רעקיטירק

 -ָאליפ "ןשידנעלָאה, םעד ןגעו ןרעה ןטנעדוטס עשיאיונ יד ,ןָאסלעדנעמ
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 קל ַטב ַָאר .א .א

 רעבָא .רעקנעד "ןשיזױצנַארפ , םעד ןגעוו ,ףירח "ןשיסור, םעד ןגעוו ,ףָאז

 סָאװ .םינואג עשידיא ןענעז סָאד זַא ,טשינ ייז ןסייוו ןַאזָאניּפש ץוח ַא

 "ענ םַאטשּפָא רעייז זיא ,טייצ רעזדנוא ןופ רעקנעד עשידיא יד עגונ זיא

 .ךיוא ןרָאסעּפָארּפ יד טנַאקַאבמוא ךעלנייוו

 וצ םיוא טמוק עימָאנָאקע רעשיטילָאּפ ןופ סרוק ַא ןיא ;?יּפשייב ַא ךָאנ

 ,ןעהָאק ןענָאמרעד וצ ;לַאסַאל ,סקרַאמ ,ָאדרַאקיר ןופ תוטיש יד ןעלדנַאהַאב

 ךָאנ ןבעל סָאװ יד ןופ ערעדנַא ןוא רעדנעלָאה ,ןַאמגילעז ,רעמייהנעּפָא

 ןלעו עכלעוו ,ןטנעדוטס עשיאיוג יד זַא ,רשוי ַא ןעוועג סע טלָאװ ָאט ---

 ,ןםיו שטָאכ ןלָאז ,רוד ןקידנעמוק םעד ןופ רעריפטרָאװ יד ןייז ךָאד

 רעד טלָאװ הז תוכזב ןוא ,תוחומ עשידיא ןפַאשעג ןבָאה סָאד ןוא סָאד זַא

 ןרעי ףיוא ןבעג ןעמ ןָאק ןליּפשיײיב עכלעזַא .שזיטסערּפ ןיא ןענווועג דיא

 רערשכ ַאזַא ןופ טלָאװ סָאװ הבוט יד ןוא טייקיטעט רעכעלשטנעמ ןופ דלעפ

 .ןצַאשוצּפָא טשינ רָאנ זיא זדנוא רַאפ ןעמוקעגסױרַא עמַאלקער

 זיא יוװ .ןעוו ןוא סָאװ טארוקא טסייוו ןעמ ןעוו טכער ץְלַא זיא סָאד

 טביוה ,ןעמַאנסיוא עטלייצעג טימ ,טנעדוטס רעשידיא רעד זַא ,ןיד רעד רעבָא

 -ַארזיד ךָאנ ןופ עיפַארגָאיב רעלַאנָאיצַאנ רעזדנוא ןגעוו ןסיוו וצ ןָא טשינ

 יד ךאד ןענָאק ?ןינמ ָאיה ,אנש אל יבר זַא ,סיוא ךָאד טמוק ?ןילע

 "טפירש ,ןרָאסעּפָארּפ ,ןטסילַאנרושז עקיטפנוקוצ יד ,ןטנעדוטס עשיאיונ

 "יורג רעד ןוא רעד זַא ןסיוו טשינ אליממ ,רעוט 52 ןוא רערעל ,רעלעטש

 | .דיא ַא זיא ןַאמ רעס

 רעשידעּפָאלקיצנע ןַא סױרַא טייג סע זַא ,רעמ ןעמ ףרַאדַאכ סָאװ

 יצ ץוט א םעד ייב קסעתמ ךיז ןענעז סע ןוא ,שידיי ףיוא ךוב-רעטרעוו

 יַאדרַאקיר, טרָאװ ןרעטנוא ןעמ טניפענ ןנעווטסעדנופ ןוא רעביירש רעמ

 טייטש סע רָאנ ,דיא ַא ןעוועג זיא ָאדרַאקיר זַא ,טשינ זמר םוש ןייק "םזינ

 טסימָאנָאקע ר עש י ל נג נג ע  ןַא ןעוװעג זיא רע זַא ,שוריפב אקווד

 -ָאנָאקע ןטסּפרַאש םעד וצ ןביירשוצ ןדיי-טשינ ןיוש ןלָאז ױזַא יו ָאט ---

 ?רעדָא ןשידיא ַא סעּפע ןטייצ עלַא ןופ טסימ

 טַאמ ךיז ןוא ןסיװ ןעק ןעמ ,הרצ עבלַאה ַא ךָאנ זיא ןסיוו ןטימ

 יַאװליסנעּפ ןֹופ וָארטסַאשזד סירָאמ .ּפָארּפ רעד טָאה יצ .קידגסיו טשיג

 גָאלָארקענ םעד ןבירשעג טָאה רע ןעוו טסווועג טשינ טעטיסרעווינוא-עינ

 ַא ןיא יולה זַא ,"ןָאשיינ, ןיא ןרָאיַארַאפ ,יולה ףסוי רָאסעפָארּפ רעביא

 יז רע טָאה ןגעווטסעדנופ ?ןדיא ןענעז רעּפָא ייס ,גרובנערעד ייס ןוא דיא

 ףיױוא טשינ זמר לעקערב ןייק -- ןזיוצנַארפ רַאפ ,ןשטייד רַאּפ טכַאמענ

 ןופ רָאטקַאדער רעד :סָאװ ךָאנ זיא טנַאסערעטניא ןוא .טייקשידיא רעייז

 ןשידיא םעד ןניוברַאפ ןיא ןענעז טשינ הלוע םוש ןייק טָאה "ןָאשיינ , רעד

 ןיימ ףיוא ווירב ַא ןיא טרעפטנעעג רימ טָאה רע קילדעוו ,םַאטשּפָא

 ,ננוקרעמנא
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 שידיי עירעּפמיא יר

 טעוו --- ?םַאטשּפָא ןשידיא סנעצימיא ןנייברַאפ ןלעוו ןעמ לָאז סָאװרַאֿפ

 .רענעייל רעד ןגערפ ךיז

 םעד .שממ רעטרעוו טימ ןרעלקרעד טשינ ךיז טזָאל עגַארפ עקיזָאד יד

 זיא גנוגיינ רעד רַאפ דערג רעשיגָאל ןייק .ןליפרעד ןעמ ףרַאד רעפטנע

 עשירָאטסיה א טרעדָאפ ןופרעד הביס עשיגָאלָאכיספ יד ןוא ןַארַאפ טשינ

 לָאמַא ןיא סע ןעמעוו רערעדעי זַא ,?ייוורעד ןגָאז וצ זיא גונעג ,גנודנירנַאב

 -לַא ןַא רעביא םלוע ןשיאיונ ַא רַאפ ןביירש רעדָא ןדער וצ ןעמוקעגסיוא

 סע רעווש יװ טסייוו ,לודנ ןשידיי ַא סעּפע ןענַאמרעד ןוא עמעט רעניימעג

 "עג ןייז רעביא טיג ןעמ תעב ,"שידיא , וויטקעידא םעד ןבעגוצוצ זיא

 רעד ָאדרַאקיר, ןטנעדוטס סָאלק ַא רַאפ ןגָאז וצ .טעטילַאנָאיצַאנ-סטרוב

 רעסיורג רעד, רעדָא ,"טסימָאנָאקע רעקיטילַאּפ רעשילגנע-שידיא רעטסירַאב

 זומ םיפוריצ עכלעזַא ןכַאמ וצ --- "ןאסגרעב רעקנעד רעשיזיוצנַארפ-שידיא

 ענעבירטעגרעביא ןַא טשרעה סע לייו ,טומ טרָאס ןסיוועג ַא ןבָאה ןעמ

 יד זיא סע .ןדיי עטעדליבעג-ךיוה ןשיװצ טרפ םעד ןיא טײקטַאקילעד

 סמעה דחא ןָא זדנוא טנָאמרעד סָאװ ,טעטירָאנימ רעד ןופ עינָאלָאכיסּפ

 טנעקעג סע טלָאװ "ןפַאלקש עיירפ,) תורח ךותב תודבע ,ייסע רעטסוווַאב

 .(ןסייה

 "ידיא רעד טָאה טײקטַאקילעד רענעבירטרעביא רעקיזָאד רעד ןגעקטנַא

 רעדעי םירָאװ ,םכה דימלת ןופ ןיז םעד ןיא טנעדוטס --- טנעדוטס רעש

 סציא ןפמעק וצ -- טנעדוטס ַא זיא ןַאמסטּפַאשנסיוװ רעדָא רעטנרעלעג

 תועט םעד ןכַאמ אקווד ןליוו ןשטנעמ ליפ ױזַא ?ייוו ,לָאמ עֶלַא יװ רעמ

 יריב"זנטעש ַא רַאפ םענייא ןיוש טכַאמ המיתח עשידיא יד זַא ,ןעניימ וצ

 "עג ןזיװעגנָא ןיוש ןיא סע יװ ,טציא דָארג ןוא .(ןזיטיס טיינעפייה) רעג

 ןטכיש עלַא טימ גנורירַאב ןיא רעמ ןעמוק ןטנעדוטס עשידיא יד ןעוו ,ןרָאװ

 טוט'מ סָאװ ,הלווע רעסיורג רעד ןגעקטנַא ןפמעק ייז ןענָאק קלאפ ןופ

 .קלָאפ ןשידיא םעד

 ןעמ ףרַאד וטפיוא ןשידיי םעד טלעװ רעד רַאפ ןכַאמ וצ טנַאקַאב

 ןעגנירדפיורַא טשינ ךיז ןעמ רָאט ןפוא ןייק ףיוא .םיקרבו תולוקב טשינ

 ערָאטעמ ַאזַא .ןינע אזַא טא טימ ןטנַאקַאב רעדָא רבח ןשיאיוג םעד ףיוא

 עשיטקַאט ָאד רעבָא ןענעז סע .ןַאלּפ ןצנַאג םעד ןכַאמ עילאק ךָאנ ןָאק

 -סיוא לסיבַא ןוא דנַאטשרַאפ ןטנוזעג ַא טימ רענייא רעדעי סָאװ ןעלטימ

 "נעד ַא ףיוא ןעגנערבוצפיורַא ךעלגעמ זיא סע .,ןדנעוונָא ןָאק טייקטנכערעג

 הנוכ יד ןעקרעמ טשינ רָאג לָאז רבח רעשיאוג רעד זַא ,ױזַא טייקשידיא סרעק

 רעשידיא רעד ביוא ןוא ,טקַאפ םעד ןיא טריסערעטניארַאפ ןייז ךָאד ןוא

 ןופ רענעמ עטנענימָארּפ יד טימ גנַאגמוא ליפ ױזַא טָאה סָאװ טנעדוטס

 סָאװ ,קלָאפ ןשידיא ןטימ םירבח ענייז ןענעקַאב טשינ טעװ רוד זקידנעמוק

 ?ןָאט סע לָאז ןעד רע ָאט ,טשינ ןענעק ייז

 היי 408 ---
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 הביבס ןייז טפַאש שטנעמ רעד

 (ןבמָאלַאג .א רעפטנע ןַא)

41 

 ןגָאלָאכיסּפ רענַאקירעמַא טימ שינעסיײרמיױױרַא רעגנַאלןרָאי ַא ךָאנ
 לקיטרַא סבמָאלָאג .א רָאנ ,ןינע םעד ןרירַאב וצ דעטייוו סאמנ ןיוש רימ זיא
 רע וװ ,1957 ץרַאמ ,גנואיצרעד טא רוטלוק ןיא "הביבס ןוא ןָאזרעּפ,

 .עגַארפ רעד ןופ גנוטכיילַאב ?קיטש ַא טרעדָאפ ,רימ ףיוא טנודכ

 במָאלָאג רניירפ סָאװ םעד בילוצ הוכיו רעד זיא ןעמוקעגסיורַא
 -קעמ ןיא "לוש עשידיי רעיינ, -עד ןופ ךוברָאי ןיא ?קיטרַא ןַא ןיא טָאה

 -טקידיילעגסיוא רעקיטסיינ רעד בילוצ זַא קנַאדענ םעד טגָאזעגסױרַא עקיס

 .םייולע עשידיא ןייק ָאטשינ רעמ טעמכ ןענעו הביבס רעד ןופ טייק

 ןטסינַאכעמ ןענעז ןגָאלָאכיסּפ רענַאקירעמַא עטסרעמ יד זַא אלימ

 ךס ַא .ןייטשרַאפ ךיא ןָאק ,ןישַאמ ןימ ַא זיא שטנעמ רעד זַא ןטלַאה סָאװ

 !וכו סקנַאה ,סענישזדורּפס ,ךעלפיירש ,עירענישַאמ ףיוא ךיז ןעייטשרַאפ

 יד ,יוזַא ןיא סָאד זט ּפָאק ןיא טקַאהעגניירַא ןרָאסעּפָארּפ יד ןבָאה ךס ַא

 ןטייצ יד ןופ ךָאנ ךיז טמענ הביבס רעד ףיוא ץלַא ןגיילוצפיורַא עדָאמ

 םעד ןעיירפַאב טלָאװעג ןבָאה עוויסערנָארּפ ,ןלַארעביל ,ןלַאקידַאר עלַא ןעוו

 זיא .ןתובייחתה ןוא ןתוירחא ןופ -- ?כ םדוק ךיז עקַאט ןֹוא --- דיחי

 עבָארג ַא רענייא טָאה ,קידלוש טגַאשלעזעג יד זיא ,רעדרעמ ַא רענייא

 .קידלוש טפַאשלעזעג יד רעדיוו זיא ,אתירואד רוב ַא זיא ןוא פאק

 -עגנָא ךיז טָאה סָאװ רבח ַא טָאהעג ךיא בָאה ןרָאי-לוקפייה יד ןיא

 ןגעוו דייר וצ ןעמוקענ זיא לָאמַא .סערושָארב עשיטסיכרַאנַא טימ טקעמש

 -כרוד ַא ןעוװעג ןיא סָאװ רבח ןיימ רעבָא ,יודרָאנ סקַאמ ןופ תונואנ רעד

 זיא טכַאמעגכרוד טשינ ?ושלטימ ןייק וליפא טָאה ןוא רוחב רעכעלטינש

 -מוא עבלעז יד טאהעג טלָאװ רע ןעוװ .ןרָאװעג לעּפתנ סָאװ ּפַאנק רָאג

 טלָאמעי םיא ךיא בָאה ,ָאי, .יודרָאנ סקַאמ ַא ןעוועג ךיוא רע טגָאװ ,ןד:עטש

 ןליו ןבלעז םעד ןוא ןטייקיאעפ עבלעז יד טפָאה וד ןעוו ,טרעפטנעעג

 ."יודרָאנ סלַאמ א ןעוועג ךיוא ןוטסלָאװ
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 טידיי עירעפמיא8 יד

 ןשיטסיסקרַאמ ַא ןופ עּפשומ זיא במָאלָאנ דניירפ יצ טשינ סייוו ךיא

 -טסוּפ יד קידנעעז ,.ה .ד ,גנולעטשנייא-רסומ ַא ןופ רעדָא םזילַאירעטַאמ

 טוחל רע זיא ,ןדיי רענַאקיסקעמ ךס ַא ןופ שינענָאיכָאנ הזה-םלוע ןוא טייק

 ןרעװ רימ זַא ונייהד ,ןופרעד סױורַא טמוק סָאװ סטכעלש סָאד ייז ןזייוו וצ

 .םיילע ערעזדנוא ןָא

 ַא וליפא טשינ ןוא לטיּפַאק ןייא טשינ טרעדָאּפעג ךיז טלָאװ סע

 אירטו אלקש יד ןעלדנַאהַאב וצ ידכ ךוב ַא רָאנ ןעלקיטרַא הרדס עצנַאג

 טשימ ,ארומ ךיא בָאה ,במָאלַאג דניירפ .קירעהעג ןעמעלַא םעד טָא ןופ

 ךיא , .גנטנוצ ןייז ןיא רדסכ ךיז ןרעטנָאלּפ סָאװ ןכַאז עכעלטע ףיונוצ

 ןופ רָאנ .רע טגָאז ,"עינָאלָאּפיט רעד ןיא קרַאטש וצ טשינ ..ביולג

 ןיוש ךיז רע טלייט ָאד ."עיציאוטניא רעטושּפ, ןופ ?ֶאי רע טלַאה סָאװ

 ןענעז סָאװ ,תעד-ינב עשיטסיביבס עשיטסינַאכעמ ענייז עֶלַא ןופ ּפֶא

 .עיציאוטניא ןופ ןכייוו ןוא ןטסילַאטנעמירעּפסקע

 ןיא עיציאוטניא ןייז טוװרּפענסיױוא טָאה רע יוזא יו טשינ סייוו ךיא

 זיא ההּפשמ רענעגייא ןיימ עגונב רָאנ ,רָאנימעס-רערעל ןשידיי רענליוו

 חכ ןוא עיצַאטנעירָא רענענייא ןייז ןופ הדלות א רכינ עיציאוטניא ןייז

 -ָאפדעד ענעגייא ענייז יװ רעטייו טינ ףוס ?כ2 ףוס טייג סָאװ ,ןוימדה

 -טנָאמ ַא ןופ הביבס יד ןלָאמסיױא טנָאקעג טינ ךיז רע טָאה רעכיז .ןשינער
 .קירק רָאי 60 ַא טימ עילימַאפ רעקינימנדיישרַאפ רעלָאער

2 

 לגר לע ןבעגרעביא ןריבורּפ ָאד ריִמָאל רעטייוו עיינ רימ רעדייא רָאנ

 ,הטיש ענענייא ןיימ תחא
 טימ םכסהב ,טסישורי רענעטָארבעג ַא ןיב ךיא סָאװ קידנקוק טשינ

 רימ ןיא ,הרות סָאקנעסיל הלילח טשינ ,עינָאלַאיב רעד ןופ ןעגנורעדָאפ יד

 ,גנולקיװטנַא רעזדנוא ןיא עילָאר עסיורג ַא טליּפש הביבס יד ןזַא רָאלק

 ןוא טייו יו ףיוא רָאנ ןזיא ענַארפ יד .גילֿפד ןמ חיל זיא הביבס ענונב

 ןייק טשינ ,םייה ןימ רעדנַא ןַא טַאהעג ךיא טלָאװ .תוכייש רעסָאװ ןיא

 ,החּפשמ רעד ןיא טייקכעלטרעצ ?סיב ַא ןעזעג ןוא ןרעטלע ענענַאטשעגּפָא

 רעמ טַאהעג ךיא טלָאװ ,ןגיוצעגקירוצ ױזַא ןסקַאװעגסיױוא טשינ ךיא טלָאװ

 ,ןענרעל ןיימ לסיבַא ןגיוברַאפ רשפא ךיא טלָאװ ,ךעל?דיימ טימ גנַאנמוא

 ,ךיא רעקיטסייג ןיימ ,סָאװ עלַאמ ןוא ,טַאהעג הנותח גנוי רשפא ךיא טלָאװ

 ןייק ןטלַאהעג טשינ ךיז לָאמ ןייק טלָאװ ךיא ןוא ,ןבילברַאפ טלָאװ ,רעבָא

 ןיימ ןופ עקַאט ?סָאד ךיא סייוו ןענַאװ ןופ .;דנעטשמוא יד ןופ ןברק

 .ןדנעטשמוא טימ שינעראפרעד רענעגונעג
 יד ;ןיַאטקַאבכ רעטרעדנוה ןירַא טמענ סָאװ טרָאװ ַא זיא הביבס

 -רַאפ ףיוא ןעננויצאב יד ,רעטסעווש ,רעדירב ,רעטומ ,רעטָאפ --- םייה

 סָאנ ;םענעפָארטַאב םעד ןוא ייז ןשיווצ ןֹוא ,ךיז ןשיווצ םינפוא ענעדייש
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 הצבָאר .א .א

 עמ סָאװ רעכיב ,לוש יד ,םיבורק ןוא דניירפ סרערעל ,םירבחילוש ןוא
 טָאה עמ ןעמעװ טימ טשינ טסייו עמ ביוא ,רעטַאעט ןוא ָאניק ,טנעייל

 םענעי רעדָא םעד ןגעוו ךיז ןגָאזסױרַא טשינ ןפוא םושב ןעמ ןָאק ,ןָאט וצ

 וצ ןופ םייו זיא טקריוועג טָאה הביבס יד זַא וגָאז טאלג ןוא ,רָאטקַאפ

 .ךעלטפַאשנסיװ ןייז

 לָאז ךיא זַא ןטומוצ ןיא ךימ ןטלַאה סרענעייל עניימ ןופ עכעלטע

 ןלייצרעד ֹוצ רענייא רעדעי טָאה יאדווא .עיפַארגָאיבָאטױא ןיימ ןביירש

 זַא טלַאה ךיא רעבָא ,טנַאסערעטניא ןייז ןָאק סָאװ ןבעל ןייז ןגעוו סעּפע

 עמ ןמז לכ ןבענוצּפָא ךיז סָאװ טימ ןכַאז ערעכליב ןַארַאפ ןענעז סע
 רַאפ טעמכ רימ טיצ רעבָא במָאלָאג דניירפ יו ױזַא .םישוח יד ךָאנ טָאה

 .ןטקַאפ עטאוירּפ עכעלטע ןבעגרעביא ָאד ךיא ?עוװ ,גנוצ רעד

 העּפשה ןייק רָאנ טעמכ ןרעטלע עניימ ןבָאה ,סייוו ךיא יוװ טייוו ױזַא

 ןענעייל טנרעלעגסיוא םיוק ךיז טָאה רעטָאפ רעד ,רימ ףיוא טָאהעג טשינ

 ןיא .רדח ןיא ןעננַאגעג טשינ לָאמנייק ,ךיא ביולג ,זיא ;גנוטייצ עשידיי ַא

 רַאפ ןעלגומש טימ ןעמונרַאפ ךיז רע טָאה הנותח רעד ךָאנ ןרָאי עגנוי יד

 טימ ןפמַאק ןריפ טּפָא טנעלפ ןוא רעטייר רעטונ ַא ןעוועג ,ערעדנא

 -נַאגעגמורַא טפָא ןוא רעדיינש ַא ןרָאװעג לָאערטנָאמ ןיא ,סעקישטשעיבָא

 ארומ טשינ ןוא םענייק ייב תובוט ןייק ןטעבעג טשינ רעבָא קידייל ןעג

 טָאה תעדה בושי ןייק רעבָא ,סָאבעלַאב םעד וליפַא ןגָאזוצנײרַא םָאהעג

 טסווועג טָאה סָאװ םענייא ןראּפשרעביא טנָאקעג טָאה רע .טַאהעג טשינ רע

 ןַא ףיוא רעבָא לעמלצ ַא ןעוועג זיא המיתח ןייז ,ןטקַאפ יד רעכיז ףיוא

 ןייז ןעוועג ןיא סָאװ "קחצי  תויתוא יד ןענופעג ךיא בָאה ?מיליהת ןטלא

 יד ןיא תבש ןוא טעברַא רעד ייב ץוח .טייקיטעט עשירַארעטיל עצנַאג

 .ליומ ןופ סױרַא טשינ עקרָאכַאמ רערעטיב ַא טימ טליפעגנָא עקלויל

 .ה .ד) דַארנָאק ףעזָאשזד רעטקישזומרַאפ א יו לסיב ַא רע טָאה ןעזעגסיוא

 ריובעג זיא סָאװ רעביירש רעשילננע רעטמיראב רעד ,יקסווָאינעשזרָאק

 טײקנסַאלעג ןייז ןוא (!וועשטידרעב ןיא ,ןרעטלע עשיליוּפ ןופ ןרָאװעג

 עטילּפ ַא ןופ יו קיטכיר טנעלפ רע ןעוו  רָאנ ןזיוװַאב ךיז טָאה

 -ענַאב -- םייה רעטלַא רעד ןופ תונורכז ענייז רעטש םוש ןָא ןלייצרעד

 עקיצנייא יד .סערוטנַאװַא עשירַאלנומש ןוא סעקישטשעיבָא טימ ןשינענ

 ןעמוקוצנָא ןליוומוא ןייז ןעוועג ןענעז טרינַאּפמיא רימ ןבָאה סָאװ תודמ

 ןצנַאלפנייא טלָאװעג טָאה רע סָאװ) טייקיטכיצ ַא ןוא ןרעדנַא ןַא וצ

 .(רימ ןיא
 םערטסקע ןעוועג ןיא ,ץנענילעטניא ךס ַא טימ קפס ילב ,רעטומ יד

 טלָאװעג טשינ לָאמנייק טָאה יז .םיטדּפ ךס ַא ןיא ןענַאטשענּפָא ןוא שיטַאנַאפ

 ןעוװעג ןוא (ןריפַארנַאטַאפ ךיז) ןעמענּפָארַא ךיז ןופ םיקלא םלצ םעד

 טנכערעג טשינ ךיז רעבָא ,םינהנמ ןוא םיניד עלַא ענונב ןטלַאהעגסױַא
 רַאפ ןכַאמ ןנעווטסעדנופ ןענָאק יז טנעלפ ,ןיכעק עטוג ַא .רעדניק יד טימ

 ַא ןיא דניק ַא ןלעטש .ןוא ,טיורב טימ רעקוצ -- ןופ טײצלָאמ ַא דניק ַא
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 שידיי עירעּפמיא יר

 הביבס רעדנַא ןַא ןיא .רעדניק ערעדנַא טימ ךיז ןליּפש םייב טייהנגעלרַאפ

 ןצונַאב טנעלפ) ךַארּפש רעכייר ,ץנענילעטניא ד-יא טיס יאדווא יז טלָאװ

 רָאמוה רַאֿפ שוח ןכעלטנייווענמוא ןוא (ןקורדסיוא עשיאערבעה רעטרעדנוה

 -רעדנוה ןעגנוזעג טָאה יז לייוו סרעדנוזאב ,טנַאלַאט ַא ןיא טלקיװטנַא ךיז

 ?ָאמנייק טָאה יז רעבָא ,עשישטייד ןוא עשיליוּפ ,עשידיי ,רעדילסקלָאפ רעט
 ןיא ץֹלַא סָאד זַא קידנגָאז ,ךוב רעדָא גנוטייצ עשידיי ןייק טנעיילעגנ טשינ

 -ַאב ,סעטעּפָאל ןוא סערעשטָאק טימ לווירב ַא ןביירש טנרעלעגנסיוא .,ןניל

 עלעטימ יד ןיא ךיז יז טָאה ,עיפַארגָאטרָא רענעגייא ןַא טימ ךיז קידנצונ
 ,ןרָאי

 ןרעטלע יד ןשיװצ ןעוועגנ זיא טייקמורפ ענונב ךלהמ רעד טייוו יו

 טלייצרעד ןוא ?וש ןיא ןעמוקעג לָאמ ןייא ןיב ךיא ןעוו זַא ,ןעז וצ זיא

 טרעוו סע טלָאװ טציא) קיטש טנעס 10 ַא ןענופעג בָאה ךיא זַא ןטַאט םעד

 ןטימ טראשרַאפ רָאנ ןביוהענפיוא טשינ רעבָא (רעלָאט ַא טעמכ ןעוועג

 ןוא ,קזוח טכַאמעג רימ ןופ רע טָאה ,תבש ןעוועג זיא'פ תמחמ ץעגרע סופ

 ,טרַאשרַאפ בָאה ךיא ווו ןזייוו ןטעבעג רימ רע טָאה ,לוש ןופ קידנעייגקירוצ

 םיא ןוא רַאפרעד טביולעג ךימ טָאה עמַאס יד .ןביוהעגפיוא טָאה רע ןוא

 .טפָארטשעג

 טזָאלעג טשינ ךיז בָאה ךיא זַא רענעייל םעד רָאלק ןרעו זומ סע

 בָאו ךיא םירָאװ ,רעטומ רעד ןופ טשינ ,רעטָאפ םענופ טשינ ןייז עיּפשמ

 קיטסייג ,ייז ןופ הלעמ רעד ןיא ןטלַאהענ טננוי רעטסירפ רעד ןופ ךיז

 -עסקַאװרעד רעד טשינ ,ךיא טשינ ןוא ,ייז ןופ טלײטענּפָא ךיז ךיא בָאה

 ןוא ,רוחב הבישי ַא םייה רעטְלַא רעד ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,רעדורב רענ

 .טנָאמ ןיא ןעמ טָאה סרענרעל יד) רעדיינשוצ ַא ?ָאערטנָאמ ןיא ןרָאװעג

 -סיורַא זיא סע ןעוו ןבָאה -- (הכאלמ ַא יו יירעדיינשוצ טפַאשענוצ לָאער

 תומרח ןוא תוללק ןרעה ןגעלפ רימ שטָאכ ,ליומ ןופ הללק ַא טזָאלעג
 .גָאט עלַא

 ,ןרָאװעג טקריװַאב ָאי ןיב ךיא זַא ןגָאז במָאלַָאנ רבח ןָאק יאדוװַא

 ךָאד ןיא סָאד ,ונ .ןופרעד ןובשחו ןיד ןייק ןבענּפָא טשינ ךיז ןָאק רָאנ

 ביוא ןרעוו ןעמ ןָאק ןצעמיא ןופ עּפשומ זַא טלַאה ךיא .הרעשה ַא טַאלג

 .ןעוועג טשינ סָאד זיא ָאד .םיא רַאפ גנוטכַא טָאה עמ

 זיא (?ןנחלא קחצי 'ר) הבישי רעקרָאירינ ַא ןופ הלושמ ַא ןעוו

 יצ ןקידנוקרעד וצ ךיז ןעמַאמ רעד ןופ גנולעטשַאב רעד ףיוא ןעמוקעגנ

 סעּפע ןָאק ךיא יצ טנערפעג רימ טָאה רע ןוא ,ןעמונעגנָא ןרעוו ןָאק ךיא

 יד טנַאקעג םיא טלָאװ ךיא שטָאכ ,"ןיינ, טגָאזעג םיא ךיא בָאה ,ארמנ

 חיומה ןופ ייוצ יצ טַאלב ַא ןוא ,ןבעגרעביא ןיממוז םידע ַאיגוס עצנַאג

 | ,.קינייװסיוא ףיוא ןנָאז דכה תא

 םייח רעד ןיא טרעהעג שידיי ךיא בָאה ךעלריטַאנ .שידיי ןנעוו טציא
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 אבא ר .א .א

 יד ןיִּב ןעװעג זיא רעדורב רעד .טנַאקעג רָאנ בָאה ךיא וװ טנעיילעג ןוא

 טרָאטע; טשינ ךיז בהה ךיא רעבָא ,טכנוסוצב רעד ףיוא ןטנענָאבַא עטשרע

 וצ ,ןצטערג וצ ןּפַאכוצ ךיז לָאמַא געלפ ךיא .רעכיב עפַאש ןייז וצ ןרירוצ

 ךוב סָאד זַט טריּפשרעד רע טָאה לָאמ ןייא דעבָא ,עטכישעג סקינרעיוו

 רע טָאה ,עפַאש ןיא טלעטשעגניירַא טָאה רע יו טַארוקַא טשינ טייטש
 רעסעב לָאז ךיא טלאוװעג טָאה עטַאט רעד .פעלק טימ טעשַארטסענ ךימ

 זַא -- עמַאמ יד ;רעכיב עשידיי ןענעייל רעדייא שיזיוצנַארפ ךיז ןענרעל
 ןוא ,ובאט ןעוועג שידיי ןיא וניבל וניב .רפס ַא ןיא ןקוקנירַא לָאז ךיא

 ,דלָאיועג ַא ןרָאװעג ןיא שידיי ןעייל ךיא זַא טרסמענ רעצימיא טָאה רעמָאט

 םרערורב םוצ קעביווק ןייק ןעמונעגטימ רָאי 11 וצ ךימ טָאה עמ ןעוו

 סָאװ שידיי ןיא ךוב ַא ןענופעג םינתוחמ יד ןופ זיוה ןיא ךיא בָאה ,הנותה

 רימ סָאװ געט 2 יר ןיא טקידנעעג ןוא טּפַאכענוצ םעד וצ ךיז בטה ךיא

 ןפיוא םשור ַא טכַאמענ רימ ףיוא טָאה ךוב סָאד ,ןעוועג ןטרָאד ןענעז

 זַא טסוװעג טשינ ךיא בָאה קירק ראי 20 ַא טימ ןיב ןוא ,ןבעל ןצנַאג

 ןיא ,עינעמור ןופ עבַאנסיוא רעד ןיא ןסייהעג טָאה סע יו ,טסירק ןט דיא

 ןגעוו ןַאמָאר ןשירָאטסיה סנַאמהעל סוקרַאמ ןופ גנוצעזרעביא ןַא ןעוועג

 ןיא ןַאמלעזָאי 'ר סנעדַאפדלַאג) םייהסָאר שיא ףסוי ןלדתש ןטסירַאב םעד

 ,1929 ןיא סיורַא ןיא גנוצעזרעביא ערעסעב ךס 8 .(םעד ףיוא טיוכבעג

 -רעביא ערעסעב ַא ךָאנ זַא ,ךיז טכוד רימ .עשרַאו ןיא ,"הרופמ , גַאלרַאפ

 .רימשרלָאג שודק ןקידרעטעּפש םעד ןופ זיא גנוצעז

 תועּפשה רַאפ סָאװ :הרוש עטשרעטנוא יד ןע'צרעטנוא רימָאל טציא

 רעד טשינ ? שידיי רַאפ רשוי ץילמ א ןרעוו לָאז ךיא זַא ןעוועג ָאד ןענעז

 ייוצ יד טשינ יאדווא ןוא ,רעדורב רעד טשינ ,רעטומ יד טשינ ,רעטָאפ

 ןטעשטעילאקעצ קרַאטש ַא טדער סָאװ ,ךָאנ טבעל סָאװ יד .סרעטסעווש

 טָאה יז .שידיי ןדער וצ טמסעשענ ךיז ןרָאי עשלדיימ יד ןיא טָאװ ,שילגנע

 לָאערטנָאמ ןייק ןעמוקעג זיא יז ןעוו תמחמ ,רימ רַאפ שידיי רעמ טרעהעג

 םיוק ,דניק-ניוז ַא ןעוװעג ןיב ךיא תעב טלַא רָאי 14 ןעוועג ןיוש יז ןיא

 ךיא ןָאק טציא ןוא ,שידיי ןנעק ןעוועגנ סיוכרוד זיא הביבס יד .טלַא רָאי ַא

 לָאערטנָאמ ןייק ןעמוקעג זיא רע ןעוו ןיניירב ןבואר סָאװרַאפ ןייטשרַאמ

 טלָאמעי "?שירדיי ַאזַא ךייא וצ טמוק יו, :טגערפענ ךימ טָאה 1910 ןיא

 .עגארפ ןייז טרעדנווועג ךימ טָאה

 -ניא ןוא:רעטקַארַאכ 2--4 ַא ןיא ןנעלעג זיא ,ךיא ןיימ ,הביס יד

 טריניבמָאק ךיז ןבָאה ןוא השוריב ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,ןכירטשדץנעגילעט

 -מוא (א ןענעז יד 400000606 גנולעטש עשיפיצעּפס ַא ןפַאש וצ ידכ
 ַא (ג ,םָארטש ןטימ ןייג וצ טשינ --- םזילַאודיװידניא (ב ,טײקשיטקַארּפ

 ןשינָאל א ןוא טייקנטלַאהעגסיוא (ד ,ןטלװעַאב ןרַאפ ןעמענוצנָא ךיז היטנ

 ךיא שטָאכ זַא ןעמ סעז ױזַא .סערעטניא רעשיטסיוונניל (ה ןוא גנַאגוצ

 ןפַאשעג הדימ ַאזַא זיא ,שידיי וצ טפַאשביל ןייק טנשריעג טשינ רעכיז בָאה

 ךיא ןעוו זַא ,ךיז טכוד רימ ,רעמכָאנ .ןטפַאשננייא ערעדנַא ןופ ןרָאװעג
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 טידיי עירעּפמיא יד

 ןייק טשינ טרער ןעמ ווו הביבס ַא ןיא ןרָאװעג ןניוצרעד ןעוועג טלָאװ
 םעד טנרעלעגנסיוא ךיז טלָאװ ךיא ןוא ,םעד וצ ןגיוצעג ךימ טלָאװ ,שיריי
 .סעקוועשטשיּפ עלַא טימ ןושל

 ערעדנַא ןגעו ָאד טדער במָאלַאג רבח סָאװ שודיח תמאב ןיא רימ
 -קַארַאכ יו טקנוּפ ,רימ ןוא רעטסעווש ןיימ ףיוא הביבס רעד ןופ תועּפשה
 יד ךרוד ןכַאז ענערָאבעגנייא ערייב ןענעז סָאװ ץנעגילעטניא ןוא רעט
 ךעלדיטַאנ .ןעוועג עירכמ טשינ ָאד ןטלָאװ ("סנישזד, שילגנע ףיוא) סנעג
 ץֶלַא ןעמ ןָאק ,ץלש ןיא הביבכ יד זַא ּפָאק ןיא ןײרַא ךיז טסענ עמ זַצ

 ןוֿפ ןזײװַאב טלָאװעג טָאה סאו רענעי יװ ,ןהנעט ןוא ןעזרַאפ סרעדנַא
 ןוא ,םהרבא ךליו טייטש סע :?טיח ַא ןָא ןייג טשינ רָאט עמ זַא הרות רעד
 טעו םהרבא יו קידצ ַאזַא ןזַא ךייש סע זיא יו ָאט ,ןעגנַאגעג ןיא םהרבא
 ,לטיה ַא ןָא ןייג

 ייווצ ףיוא ןקריוו ןרָאטקַאפ עקיבלעז יד זַא, ,טגָאז במָאלָאג ןעוו
 וַא ןמיס א ךָאד זיא '?,..ןדיישרַאפ ,שרעדנַא גניליווצ ַא ןופ רעדניק
 עדייב ןופ יובעג-ןרהעג ןיא ,עיצומיטסנָאס רעד ןיא הליחתכל ןייז זומ סעּכע
 ןעגנורדעג ךָאד זיא -- ערעדנַא ןא ןייז לָאז גנוקריוו יד זַא םרוג זיא סא
 עני: םעד ןגערוצנָא ,רעמ טשינ ןוא לומיטס ַא רָאנ ָאד זיא הביבס יד זַא
 ןזייוונָא ןעמ ףראד סָאװ ָאט ,יוזט ביוא ןוא .ךיא םעד ,טנעגַאער ןטסקינייװ
 רעגנירג ןָאט סע ןָאק עמ זַא ,טנַאה רעקניל רעד טימ רעיוא ןטכער ןפיוא
 ? רעטכער דעד טיפ רעטקעריד ןֹוא

 ;עוועג זיא , סָאװ רעדורב םענעגייא ןייז ןופ היאר ַא טגנערב כמַאלָאג
 ןיב ךיא תעב ,לעוטקעלעטניא ךיוא ןוא שיזיפ רעקנילפ ,רעטניזעג שיזיּ
 ןעוועג רע ןזיא ,ץֹוש ןיא טקיטיונעג רעמ ךיז ןוא רעכַאוװש ךעקקנערק ןעוועג
 רעד ןעוועג ןיב ךיא ןוא -- דעטכַארטסיוא רעד ,רעגירק רעד ,ןשקע רעד
 רעבָא ,ןייז ?חומ במָאלַאג דניירפ ר מ לָאז "...רעליטש רעד ,"רעגלָאפ,
 ןיב ךיא ןוא ,ןליטש ַא ,"רעגלאפ, א ןופ קורדנייא ןייק טשינ טכַאמ רע
 רב ןיימ יו ,-עגירק ַאזַא ,ןשקע ַאזַא ןיא רעדורב ןייז יצ קּפוסכ וליפַא
 .ןבָאה ליוו ָאתגולפ

 ןיא קידלַאװעג ךיז ןדיישרעטנוא ןשטנעמ זַא טשינ ןעד סע סייוו רעוו
 ?השורי דעייז בילוצ עקַאט ןרעטקַארַאכ ןוא ןטייקיאעפ ,ןסערעטניא ערעייז
 עקיזָאד יד טלוב ןענעז ןנעל רעייז ןופ רָאי רַאֹּפ עטשרע יד ןיא ןיוש
 :בַאװש דעדָא טייסיּפנוטש ןגײלּפױרַא ןעמ לָאז סָאװרַאפ .ןדיישרעטנוא
 ?שינעעשעג רעקיטשינ ַאזַא ןוא ַאזַא רעדָא הביבס רעיינ ַא ףיוא םייקיגיז

 .12 ?פיו רעבָא ,?ריימ םענירג ןקירעיד14 ַא ןגעו טדער במָאלָאג
 -ַאק ַא טכַאמעג ןבָאה ןרעטלע עמירָא ןופ עקַאט ךעלדיימ ענירג עקירעי
 ייווצ בוטש ןיא הנכש ַא ייב ןעוועג ןענעז קירוצ רֶאי רַאֹּפ ַא טימ ?ערעיר
 סנטסרעמ ,שיטַאּפַא ןוא קידוועקערש ןעוועג זיא ץַאק ןייא .סרעטסעווש ,ץעק
 טָאה ,זעיציבמא ,עװַאקישט ,וויסערגַא ןעוועג זיא עטייווצ יד ,ןפָאלשעג
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 סט ב ָא ר .א .א

 ערעדנוזַאב ַא רַאפ סָאװ .לניופ ַא ןּפַאכ וצ ףיוא ןבענּפָא ןהעש טנָאקעג

 | ? ץעק-רעטסעווש ייווצ יד ףיוא טקריוװעג ָאד טָאה הביבס

 "מָאק-ןעג רעד ןופ טייקנדיישרַאּפ רעד ףיוא ךמוס ךיז ןענעז רימ ןעוו

 -ַאב יד ןרעלקרעד סנעג יד בוא ןוא ,ךעלדנעטשרַאפ סָאד זיא עיצַאניב

 ,רָאה ןוא ןגיוא יד ןופ ברַאפ ,ךייה :עימָאנָאיױיפ רעד ןופ ןטייקרעדנוז

 "עפ ןוא ןסערעטניא ,תודימ עקידרעטעּפש יד טשינ ךיוא סָאוװרַאפ ָאט

 ? ןטייקיא

 םנַאקַאב רימ ןענעז סָאװ עלַא טעמכ ןיא יוװ ,החּפשמ רעזדנוא ןיא

 רעביא ךוב ןיא ,1929 ןיא טגָאזעגסױרַא ךיז ןיוש ךיא בָאה םעד ןגעוו ןוא)

 ןופ טנשריעג ןיז יד ןבָאה (ןעקנער םענרעדָאמ ןיא העּפשה רעשידיא רעד

 ןעמ ןָאק ןטייקכעלנע עבלעזַא ,רעטָאפ ןופ סרעטסעווש יד ןוא רעטומ רעד

 וװ ןלַאפ טקרעמַאב ךיא בָאה יאדווא .רעגניפ יד טימ ןּפַאטנָא טושּפ טפָא

 ןֵא ךיז טעז ןטרָאד ןוא ;ללכה ןמ יאצוי ןענעז סָאד רעבָא ,לח טינ זיא סָאד

 .ןעגנויצַאב ןוא ןתוכייש עכעלניישנגיוא יד ןיא ענדָאמ סעּפע

 ןיא ןטנעדוטס רעטנזיוט טימ טריפעגנָא בָאה ךיא סָאװ עטעקנַא ןַא ןיא

 ךיז ,ןלַאפ בור סָאד ןיא ןעיורפ יד ןבָאה ןסרוק טעטיזרעווינוא סקלָאפ

 ןיא ,רענעמ יר תעב ,ןטפַאשנגייא ערעייז ןיא רעטָאּפ םוצ רעטנענ טליפעג

 רַאפ ןוא ,רעטומ רעייז טימ (*טריציפיטנעדיא ךיז ןבָאה ,ךרע ןרעסערג ךָאנ ַא

 סקעלּפמַאק-ַארטקעלע ןוא-סוּפידע יד יו טײטַאב ןרעסערג ןופ סָאד זיא רימ

 .ןריורפ ןופ תורעשה

 ןוא ,קיאעפ רַאפ ןזיײװסױרַא ךיז ןיז יד ןלעוו קיאעפ רעטומ יד זיא

 ןוז ַא ןבָאה ןָאק לאימולש ןוא חלצוידאל ַא טַפָא סָאװרַאפ טרעלקרעד סָאד

 -ָאידַאר ,ָאניק ןיא ,טלעװסלעדנַאה רעד ןיא רעוטפיוא רעסיורג ַא זיא סָאװ

 לכש טָאה רעכע?גיוטסיוא-טשינ רעד סָאװ רַאפרעד זיא סָאד .גנוטלַאװרַאפ

 טימ ןייז ךיראמ ןעמ ןָאק םעד ןנעוו ,פיח-תשא ןַא טימ ןבָאה וצ הנותח טָאהענ

 .עטכישעג רעד ןופ ןליּפשייב רעטרעדנוה

 גנומדיוו יד ןעגנערב טיפענעב סבמָאלַאג רבח רַאפ ָאד רימָאֿל לייוורעד

 :1927 ןיא סױרַא זיא סָאװ "46024101150021 25" ןיימ ןיא

 ןורכזל

 רעדורב ןקיצוײא ןײמ

 ,ובחמ םוצ טּפַאשהבורק עקימסיײג סעמעוו

 גנעיברעד רענעדײשרַאפ רעד ףױא קידגקוק טשינ

 ,רוד רעדנַא ןַא ןוא דנַאל רעדנַא ןֵא ןיא

 רעדנַא ץוַאג ַא ןיא טצווַטב טרָאװ סָאד טרעװ זילַאוטַאכיסּפ ןיא 5

 יגעדיא ןשיזיפ ןגעװ טשינ ,טײקיטסײג רעד ןגעװ ךיז טסעומש ָאד .ןעניז

 .ןריביפיט
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 שידיי עיועפמיא יד

 ב ןגעקטוט היאר ַא רעדיװ זיט

 .םזיהביבס ןטידירמגל םעד

 ,ןרָאװענ ןריובעג ןיב ךיא ןעוו ,רוחב רענעסקאוורעד ַא ןיוש קידנעייז

 ,ּפאנק ןעוועג זיא םיא ןופ העּפשה יד רעבָא ,ךירדמ לקיטש ַא ןעוועג רע זיא

 רַאפ שינעדנעטשרַאפ ןייק טַאהעג טשינ ןוא ןדּפק ַא ןעווענ זיא רע תמחמ

 ,רעדניק

 עשירָאטסיה יד ןופ ,ןענעייל םענופ ןעמוקעג ןזיא העּפשה עתמא יד

 רעבָא ,הביבס יד ןזיא סָאד טָא .עטכישעג רעד ןיא ןלַאעדיא ןופ ,ןרוניפ

 עלעּפָארט ַא שטָאכ ,סַאג ןוא םייה רעד ןופ הביבס עכעלנעט-נָאט יד טשינ

 עכלעוו טימ רעדניק יד ןופ וליפַא ,ןעמעלַא ןופ ןעמוק טזומעג טָאה גנוקריוו

 עמ סָאװ ענעי ןופ ןעמוקעג זיא העּפשה עתמא יד רעבָא ,ךיז טליּפש ןעמ

 טאהעג טָאה ננילפניפ-ןָאיד רעד זַא רימ ןעעז טָא .קנַאדענ ןיא רָאנ טעז

 טראפ ןבָאה סעיצַאניבמַאקןעג ערעייז רעבָא ,הביבס עבלעז יד טַארוקַא

 .ןטעטילאודיוװידניא ערעדנוזַאב טכַארבעגסיױרַא

 רערעטלע רעד יוװ גָאלָאכיסּפ ַא ױזַא יו ןייטשרַאפ וצ רעווש זיא רימ

 -דנַאטש ןיימ וצ הטונ רעמ זיא ,ןָאדרָאג ,ערעגניי רעד) סטרָאּפלָא 2 יד ןופ

 ַא ןרָאװעג זיא ןיװרַאד זלרַאשט זַא ןענעשרדסיוא ןָאק ,דיִאלפ (טקנוּפ

 ןוא ,רעטומ ןייז וצ טפאשביל רעטריסקיפ ןייז תמחמ טסילַארוטַאנ רעסיורנ

 בילוצ ריא רע טָאה ,עיגָאלָאיב ןיא טריסערעטניארַאפ ןעוועג זיא יז יו ױזַא

 רעטנעגנ זיא'ס זא ךיז טכוד .געוו טניילעגנָא רימ ייב טסייה סָאד טָא ,ןָאטעג

 היטנ עסיווענ ַא טנשריעג טַאהעג טָאה רעטומ יד זַא ןעמענוצנָא פכש םוצ

 -ערעטניא עבלעז יד ןבעגעגרעביא השוריב טָאה ןוא טפַאשנסיװרוטַאנ וצ

 .טלקיװטנַא קרַאטש רָאנ ייז טָאה סָאװ ןוז ריא וצ טייקיאעפ ןוא טייקטריס

 עמ ,ןיינ ?ןטייקיאעפ ןוא ןסערעטניא עשיפיצעּפס ןענעשרי ןעמ ןָאק יצ

 ,תודימ ערעדנַא ךָאנ טימ ןוא ,גנוטכיר רעסיוועג ַא ןיא טייקיאעפ טנשרי

 ךיא .?ליצ רעטמיטשַאב ַא ךיז טפַאש ,רוטַאנ רעד ןופ ןבָאה האנה ?לשמל

 סָאװ םעד בילוצ רעינישזניא ןייק ןייז טנַאקעג טשינ לָאמ ןייק טלָאװ לשמל

 טנָאקעג טשינ לָאמ ןייק טלָאװ ךיא סָאװ ןטפאשנגייא עסיוועג רימ ןלעפ סע

 .ןפוא ןקירעהעג ַא ףיוא ןעלקיווטנַא

 דצמ ןטייקידלוּפלּפ ןוא ןשינעלטשּפסיױא יד טָא טנַאקַאב טוג ןענעז רימ

 ןייס טשינ ביג ךיא ןוא ,סרעקיטילַאנַאָאכיסּפ עשירענגעק יד ןוא ןרעלדא
 -עננייא עכַאלפ ַא טַאהעג טָאה ,ייז ןהנעט ,טנַאק .ייז רַאפ קַאבַאט קעמש

 עשיזיפ יד טימ ןעמענרַאפ ךיז טנַאקעג טשינ רע טָאה ,טסורב ענעגיוצ

 ןפַאשעג טָאה ןוא עיפָאזָאליפ רעד ףיוא טרירטנעצנָאק ךיז רע טָאה ,ןטעברַא

 ,םוקמ אלממ ןייז זַא ןזייוונא לע ךיא רעבָא ביוא ,ןקיטירק יירד ענייז

 סָאװ רעד ךעלטננייא ,אנעשוה עלוסּפ ןייק טשינ ךיוא ,טראברעה ךירדירפ

 טנוזעג ןעוועג זיא ,ךונחה-תרות ןיא עיצולָאװער עצנַאג ַא טכַאמענ טָאה
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 קַאב ָאר .א .א

 ייז ןלעו ,רַאטס רעשיטערעּפָא ןַא יװ ןעזענסיוא טָאה ןוא קרעט ַא יו

 .ץורית רעדנַא ןַא ןכוזסיוא אמתסמ

 ןּפימ ענייר ןייק תמהמ עינָאלָאּפיט רעד ןופ טשינ טלָאה כמָאלָאג ,א

 ךיוא ?ןַארַאפ ןעד ןיא לקייק רעטולָאסבַא ןַא ןוא ,ונ .טשינ ךיז ןעניפעג
 יוו-ייס רָאנ ,רוטַאנ -עד ןיא ןכַאז עקידתמילש טעמכ רָאנ ןבָאה רימ .טשינ

 טכוד זיא סָאד .תותיכ ןגעוו רָאנ ,ןּפיט ןנעוװו ןסעומש טשינ ָאד ךיא לעװ

 רָאנ טשינ אמתסמ ןוא ,הטיש ןיימ טיול זיא ,ךעלזָאלרעד תועדה לכל ךיז

 ,סנייא סַאלק .ןשטנעמ תותיכ יירד ,ןעמונעג טיירב ,ןַארַאפ ןענעז ,רעניימ

 ךיז טבייהרעד רָאנ ,הביבס רעד ןופ קיגנעהּפָא טשינ זיא ,רערעכעה דעד

 -ַאט ַא דַאּכ רוכיש ַא טָאהעג ןבָאה ןשטנעמ עסיורג לפיוו .הביבס רעד רעביא

 ןטידנַאב ענערָאװעג-רעטעּפש טימ טרינַאּפכָאק ךיז טננוי רעד ןיא ןבָאה ,ןט

 "ימ רעד ָאד זיא רעטייוו ?םור וליפא ןוא תובישח טכיירגרעד ךָאד ןבָאה ןוא

 סָאװ ,טקריוװַאב ָאי טרעוו ַאזַא .שטנעמ טינשכרוד רעד זיא סָאװ ,סאלק רעל;ט

 ףיוא ךיוא ןפורּפָא ךיז ןָאק סָאד ןוא ,חב בס רעד ןופ ,רעטקַארַאכ ענונ זיא

 ;ןרילומיטס ןוא ןקיטומ םיא טעוװ הביבס עקיצניג ַא .ןעגנוכיירגרעד ענייז

 ןבילבעג ךאנ זיא ,ןייז דידֹומ ןוא ןרעטש םיא טעוװו הביבס עקיצנינמוא ןַצ

 רעב;: ,הביבס רעד ךרוד ןדעוו טרעגרערַאפ ןָאק סָאװ ַאזַא ,סַאלק רעטירד ַא

 יד .הביבס רעקיצניג רעד ןופ הלועּפ ןייק ןבָאה טשינ טּפָא טעװ סָאװ

 ,ןרעטלע ןופ טלטרעצעג ןרעו ןָאק החּפשמ רעקידסוהי ַא ןיא ףָאש עצרַאוש

 ַא ןריפ וצ ןטייקכעלנעמ עֶּכַא ןעמוקַאב ,ןטײקכעלמעװקַאב עֶלַא טימ ןבעֿל
 ,טפַאשלעזעג רעד ןופ ןסױטשעגסױרַא ןדעוו רע םעוו ךָאד ןוא ןבעל ךעלצונ

 רָאנ ,תוביס ענעדישרַאפ בילוצ ןרעוו טנַאקעג סע טָאה רע .ףרָאװסיױא ןַא

 ךיז ןט;ָאװ ןדנעטשמוא עקיבלעז יד רעטנוא ערעדנַא זַא רימ ןסייוו טויק

 ,אפוג םיא ןופ טמַאטש זָאלסיוא רעד זַא ןעמענוצנָא זיא ,ןשרעהַאב טנָאלעג

 ןופ ףוכ םעד ןטכַארטַאב וצ טייקיאעפמוא ,טײקכַאװשרעטקַארַאכ ןייז ןופ

 -סידַאס ,טיײקויסלוּפמיא (טייקיזָאלליצ) טייקידוועליצנָא ,ןעגנולדנַאה ענייז

 .ו"ַאא ,ןעגנוניינ עשיט

 סע רעבָא ,ןרעטלערוא ןופ לָאמַא השוריב ןעמוק ןענַָאק תודימ יד

 -רעגנַאװש רעד ןיא הביס ַא ןֹופ טמַאטש רעלעפ רעד זַא ךיוא ךיז טפערט

 .ףָאטש ןשימעכ ןקיטיינ ַא ןופ קחוד רעד לשמל ,טייצ-טפַאש

 םייולע ןגעוו

 סָאװ דניק ַא ןיא יולע ןַא .םייולע ןינע םוצ ןטערטוצ רימָאל טציא

 ןלעפ סע זַא ןייא טניּכעג במָאלָאג .ןטייקיאעפ עכעלנייוועגרעסיוא טנָאמרַאפ

 רעכיג ,םידימתמ טניימ רע זַא ךיז טכוד רימ .זדנוא ייב םייולע עקילָאמַא יד

 ןיא ןענרעל ןגעלפ סָאװ םייולע יד ןעניז ןיא ןבָאה ךיוא זומ רע .םייולע יו

 ןענעז דנַאלסור ןיא .ןדיא ןָאילימ 3 ןעוועג ןענייז ןליוּפ ןיא .תובישי יד
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 שידיי עירעּפמיא יד

 .םירוחב הבישי רעטנזיוט רעקילדנעצ ןעוועג ןענעז סע .ןָאילימ 3 ןעוועג ךיוא

 לֶאצ עסיורג ךרע יפל ַא ןזיוװַאב ךיז ןבָאה ,טכַאנ ןוא גָאט טנרעלעג טָאה'מ

 .טַאהעג טשינ רימ ןבָאה טייקשייולע רַאפ םוירעטירק ןתמא ןייק .םייולע
 רע זיא קינייונסיוא ףיוא ארמנ טַאקב עכעלטע ןגָאז טנָאקעג רענייא טָאה

 .יולע ןַא ןעוועג

 רעדניק עשידיא לפיוו .גנורעקלעפַאב עשידיי עניילק ַא טָאה עקיסקעמ

 יד ןיא ךָאנ טרפב,; םייולע קיצניוו ןַארַאפ ןענעז ? ןַארַאפ ןטרָאד ןענעז

 ,במָאְלֶאנ דניירפ רעביל רעבָא .קיצניו יױזַא טנרעל עמ ווו סעלוש עשידיי

 יו טקנוּפ ,טציא עשידיא םייולע ךס ַא רָאג ָאד ןענעז סע ,לארשי ןמלא אל

 -דעווינוא עסיורג יד ןיא רעבָא ,ָאטשינ ייז ןענעז שזדעלַאק ןיימ ןיא .לָאמַא

 ןיא ןוא שיבמָאנָאק ןוא ליעי ןיא ,דרַאװרַאה ןיא ,ןַאדַאפ ָאי ייז ןענעז טעט

 ןלַאדעמ יד ןגירק סָאװ רעדניק יד ןענעז רעוו .ךיוא תובישי עקיטנייה יד

 סָאו רעטנזיוט ערעווש יד חכפ זיא סָאװ ןוא ,ןעגנונעכייצסיוא עדעדנַא ןוא

 ןענעז וו ןוא ,עיזיועלעט ףיוא ןסרוק;ָאק יד ןיא ןעניוועג רעדניק עשידיא

 טצ א אקווד ןב ג ןד א סָאװ טיסטפַאשנסיו ןוא עטנרעלעג עסיורג יד

 ןגָאז ןעמ ןָאק יו ? טנגוי רעד ןיא םייולע ןייק טשינ ייז ןענעז יצ ? סיורא

 -קיוטנא רעדניק עקיאעפ יד תמחמ םייולע ןייק טציא ָאטש נ ןענעז סע זַא

 ןעעז ייז סָאװ הזה םלֹוע םעד בילוצ ןסערעטניא עשידעפעש ןייק טשינ ןעג

 ייז סע טעװ ,טבאגַאב רעייז תמאב ןענעז רעדניק יד כיֹוא .םייה רעד ןיא

 טײקטסוּפ רעקיטסייג רעד ןופ ןרעטייוורעד ךיז ןלעוװ ייז ןוא ןעיּפור ןיוש

 ,טשינ אכא .ןבָאה טשינ הטילש ןייק ייז ףיוא טעוװ הביבס יד .זרעטכע יד ןופ

 .הל'התכל םייולע ןייק טשינ ןוא רעדניק עקיאעּכ ,עקיסעמלטימ ייז ןענייז

 טלקיװטנַא סערעטניא ןַא טרעוו ,ןלַאפ עֶלַא טעמכ ןיא ,ןריובעג ןרעוו םייולע

 -טנט קרַאטש סרעדעל יד ןבָאה ןיקסווערעדַאּפ .ןטייקיאעפ יד ןופ ךמכ ןפיוא

 טָאה רע זַא ךיז ייב קידנליפ ,טזָאלעג טשינ רעבָא ךיז טָאה רע .טכיטומ

 "חור םעד ךיז ייב ןריּפש סָאװ ןעמעלַא טימ זיא ױזַא ןוא .טנַאלַאט ס'ורג

 .טלעוו רעדנַא ןַא ןיא רָאנ ןבע;ק ייז .ןרא טשינ הביבס יד טעוװ ייז .שדוקה

 סעיקַארגָא ב ןופ ןעגנירד וצ זיא סָאד .הביבס ענעגייא רעייז ךיז ןכַאמ ייז

 .טעטש ערעסערג יד ןיא םוי ?כ2 םישעמ ןופ ךיוא ןוא

 ַא זיא ןטייקיאעפ ענייז טשינ טלקיװטנַא ןוא יולע ןַא זיא סָאװ רעד

 םאיליוו ןעוועג זיא סָאד ,אזַא םענייא ןופ רָאנ סייוו ךיא ,ללכה ןימ אצוי

 רָאי 14 וצ טעטיזרעווינוא דרַאװרַאה טקידנעעג טָאה סָאװ ,סידייוו סמיישזד

 טָאה רעטומ רעד וצ האנש ןייז בילוצ רעבָא ,שממ לַאינעג ןעוועג זיא ןוא

 ןרעטלע יד ,קיצניג רעייז ןעוועג זיא הביבס ןייז ,ּפָארַא גראב ןייג ןעמונעג רע

 רעד .טקיטומרעד קרַאטש םיא ןבָאה ןוא םיריוטקָאד ןעוועג עדייב ןענעז

 ַא ןסקטוװענסיוא ןיא טייקמירָא ןיא ןרָאװעג ןניוצרעד זיא סָאװ ,רעטָאפ

 ןיא ןניוצרעד ךיז טָאה סָאו ,יולע רעד ןוז רעד .רעטַאיכיסּפ רעטסווַאב

 ,חלצוייאל ַא ןברָאטשענ זיא ,רעפסָאמטַא רעלערוטלוק ַא ןיא ןוא תובחר
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 קַאב ָא ר .א .8

 רע טָאה ןטייקיאעפ ענייז םגה ?ַאמרָאנ ןעוועג טשינ רעכיז זיא רע רעבָא

 .ןריווועגנָא טינ

 םעד ןופ ווירב ןטנַאסערעטניא רעייז ַא ךיא בָאה םייולע טימ תוכיישב

 רעטסערג רעד ןעוועג זיא סָאװ ,ןַאמרעט סיאול םענעברָאטשרַאפ סָאװ רָאנ

 ראי 40 ַא טימ ךָאנ .סטסעט ץנעגילעטניא רעביא טלעוו רעד ףיוא החמומ

 עטסרעמ יד ןיא טצונַאב סטסעט עניב עטעברַאעגרעביא ענייז ןעמ טָאה קירוצ

 ןענעז םילודג ןופ ץנעגילעטניא רעד רעביא רעכיב ענייז ןוא סעיצוטיטסניא

 .ןימ םעד ןופ עטסקיטכיוו יד ןופ

 טמַאטש סָאװ ,ןַאמרעט רימ טלייצרעד 1980 ןיא ןבירשעג ווירב ַא ןיא

 ןופ גנולקיװטנַא יד טרידוטש רָאי 30 ןופ ךשמב טָאה רע זא ,ןדיא ןופ טשינ

 ןיא םייולע יו טקעדטנַא טָאה רע סָאװ ,עשידיא ןעיורפ 64 ןוא רענעמ 8

 "16 1664'48 000214" ךוב ןייז ןיא ןבירשַאב ייז טָאה ןוא ,טנגוי רעייז

 -סגנעלמוא ןיימ ןיא , :ווירב ןייז ןיא ןענעייל וצ ןעוועג רימ זיא זידּפרוס ַא

 קרַאטש ױזַא ךימ טָאה סָאװ סָאד זַא ןגָאז ןסעגרַאפ ךיא בָאה ווירב ןקיט

 ןופ טעטױויטקודָארּפ רעשירעפעש רעד ןיא ךיז ןריסערעטניאראפ ןעמונענ

 "ןססיגפמ 18:136806 1ם 241046/8 ךוב רעייא ןעוועג זיא ןדיא יד
 סט

 ל7 +
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 (=רעגייטש-קורדסיוא ןוא םַאטשּפָא

 וייוצ ַא ןרָאװעג זיא עינָאלָאכיסּפ עויטקעלָאק יד סָאװ טייצ דעד טניז

 נודגרעדַאפ ןיא טקורעגסיױרַא ךיז טָאה ,טפַאשנסיװ רעניײמעגלַא רעד ןופ

 יִצ ,ענַארפ יד סעמעלבָארּפסַאר יד ןופ ןוא עיפָאסָאליפ-רוטלוק רעד ןופ

 -קורדסיוא רעשיטסירעטקַארַאכ ַא עפַאר ַא ןופ םידיחי יד ייב ןַארַאפ זיא סע
 ווו ,עירָאטירעט א ףיוא ןעניווו םידיחי עקירעהעג יד ווו ןטרָאד .רעגייטש

 -רַאפ גנירג ענַארפ יד ןעמ ןָאק ,עּפורג עטקַאּפמָאק ַא טעדליב עסַאר רעייז

 ן'מדגוװ ןופ עיגָאלָאכיסּפ-רעקלעפ ןנעוו קרעוו עקיזיר סָאד םירָאװ ,ןרעפטנע

 -ַארעטיפ רעטיירב רעד ןופ טדערענּפָא ןיוש ,רעפטנע רעגונעג ַא זיא ןייֵלַא

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,סעסַאר ןוא רעקלעפ ןופ גנופַאש רעד ןגעוו רוט

 ךנוַא עיגָאלָאביסּפרעקלעפ ריּפ טפירטטייצ קלַאטנייטש ןוא סוראצאל טימ

 .טפטשנעסיװכַארּפש

 ,ןינע רעקיזָאד רעד טמוקַאב םינּפ טריצילּפמַָאק-שיטסירעטקַארַאכ ַא

 טימ רעד ןיא סיוא טינ ךיז ןבעל סָאװ םידיחי ןנעוו ךיז טלדנאה'ס ןעוו

 ןענייז ,ךָאנ רעסעב רעדָא ,טרעטייוודעד ךיז ןבָאה ייז רָאנ ,קלָאפ רעייז ןוֿפ

 ,הביבס רעדמערפ ַא ןיא ןרָאװעג ןריובעג

 .ןדיא יד אמתסמ ןרעוויל ןימ ןקיזָאד םעד ןֹופ ליּפשייב ןטסעב םעד

 םגה ןוא ,ךיז ייז ןרילימיסַא רעמ ןיִלַא ,טריּפיצנַאמע ןרעוו ייז רעמ סָאוו
 -סיורַא ליפא ןוא רעדירביןסַאר ערעייז טימ ןריזיטַאּפמיס קרַאטש ןענָאק ייז

 ןוא רעמ ןיירַא ךיז ןיא ייז ןּפַאז ןגעווטסעדנופ ,ןסערעטניא ענעגייא יד ןזייוו

 יד .ריא ןיא ךיז ןעניפעג ייז סָאװ הביבס רעייז ןופ ןטפאשננייא יד רעמ

 ןרָאװעג טכַאמעג זיא לַאגיגיהַא ןשילגנע ןפ גנוצעזרעביא יד (*

 רַאפ רבחמ ןכרוד ןרָאװעג טרידיװער זיא רעבָא ,שטיװַאנַאמלַאק סילעז ךרוד

 'םייב ןרָאװעג טנעײלעג זיא טארעפער רעד .עבַאגסיוא רעקיטציא רעד

 עה ןיט ךיוא .רבחמ ןופ טשינ ,1939 ןיא ָאװײ ןופ רָאפגעמַאז3צ ןסיורג

 טַארעפער רעד ,(ברוח רפס)} טצעזעגרעביא ןעװעג טארעפער רעד זיט שיאערב

 .1935 רעבמעצעד ,"רעטעלב-ָאװײה יד ןיא טכעלטנפערַאפ ןרָאװעג זיא
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 קטב שר .א8 .א

 יענעקיילּפָא טינ ןלעװ םזילַאנָאיצַאנ ןשידיא ןופ רעגנעהנא עטסייה עמַאס
 ,טקַאפ םעד טָא

 יִצ ,ךיז ןנערפ רימ ןעוו ,רעבָא טשרע רימ ןכיירגרעד ןינע םצע םעד
 לטשער ַא ןלעטשּפֶא טינ ךיז ןָאק עיצַאלימיסַא רעד ןופ ןערב עמַאס ןיא
 סָאװ ןוא ,ןוװרּפ עלַא ףיוא טקוקעג טינ ,ןצלעמשרַאפ טינ ךיז טזָאל סָאװ
 ןלַאנָאיצַאנ ןופ ךית ןקידנעטש ןרַאֿפ ןרעװ טכַארטַאב רַאּפרעד זומ
 ,קורדסיוא

 -ַאב לָאז רע ,ןקירדוצ טסילַאנָאיצַאנ ןשיטערָאעט םעד לָאז עמ זַא

 זעגנורעלקרעד יד טכוזעג אמתסמ רע טלָאװ ,הרעש'ה עוויטיזָאּפ ןייז ןדנירג

 (0016+ 608242040) ןסנײא-רעטקַארַאכ יד ןופ טייקנדיישרַאפ רעד ןיא

 זַא ,ןייז ןָאק סע ,םזַאלּפערז רעד ןיא השוריב ןבעגעגרעביא ןרעוו סָאװ
 לָאז ּפָאקסָארקימ ַא ךרוד ןטכַארטַאב ןיוש ןָאק עמ סָאװ ךעלעכלייט יד ןיא
 ןופ ךיוא רָאנ ,תונורסח ןוא תולעמ עשידיחי ןופ זיולב טינ דוס רעד ןניל

 .ןכירטש-עסַאר

 -עטַאמ ,ןטסינַאכעמ יד ןשיװצ חוכיו רעד ןטליג ךָאנ זומ לייוורעד
 -ענוע ,!טסילאטנעמ יד ןוא טייז ןייא ןופ ןטסירָאיװיהיב ןוא ןטסילַאיר
 זיא עטשרע יד ייב .טייז רעדנַא רעד ןופ ןגָאלָאיב עסקָאדָאטרַא ןוא ןטסיג

 ןלעו ערעדנַא יד ;ךות רעצנַאג רעד רָאנ ,רקיע רעד זיולב טינ הביבס יד
 רעזדנוא ןעמערופ םייב עלָאר עשּכיה ַא טליּפש הביבכ יד זַא ,ןייז הדומ
 ןפיולטנַא טינ ןָאק דיחי ןייק זַא ,ןבָאװ ןליוו ייז רעבָא ,רעגייטש-ןעקנַאדעג
 ךיז טזָאל םָארטש-ףלָאג רעד יו טקניּפ (612:1) ןַאלע ןלַאנָאיצַאנ םעד ןופ

 .טסילפ רע עכלעוו ךרוד ,ןרעסַאװ יד ןופ ןעגניקשנייא טינ

 ךָאנ ?ולע זיא עסַאר רעטיידיא רעד ןופ טייקנייר רעד ןגעוװ ענַארּפ יד
 לטכא ןַא זַא ,ךיז טייטשירַאפ סע ןוא ;ריפסיוא םעד ןריצילּפמָאק וצ רעטייוו
 רעטפומ ַא רַאפ ןרעוו טכַארטַאב טינ ןפוא םושב ןָאק דיא לטנצכעז דעדָא
 גנושימסיוא עסיוועג ַא זַא ,ןעמעננָא וליפַא רעבָא רימ ןלָאז .לֵאפ רעזדנוא ןיא
 יד ץְלַא ךָאנ טביילב ,רעטרעדנוחרָאי ןופ ךשמ ןיא ןעמוקעגרָאפ ָאי זיא
 -ַאב יא זדניא יוװ טייוו יױזַא ,סָאװ דיחי ןטמירַאב ַא עגונב ןייטש עגַארכ
 .שידיא סיוכרוד םוחי ןייז זיא ,טנַאק

 א 8 +

 רעד הוכמ עמעלבָארּפ יד טלדנַאהַאב ןכָאה סָאװ ,עטשרע יד ןופ
 ר"ד ןעוועג ןיא ,סעיצקודָארּפ עלערוטלוק ןיא םייקשיפיצעּפס רעשידיא
 טקורדעג זיא סָאװ ,"שטנעמ ןוא דיא , גנולדנַאהּפא ןייז ןיא יקסווָאלטישז
 טָאה טַארעּפער ןקידהליחתכל םעד טָא ןיא ,קירוצ רָאי 80 ַא טימ ןרָאװעג
 ןיא רעקנעד עשידיא יצ ,ןעניפעגוצסיוא עבַאגפיוא יד טלעטשעג ךיז רע
 רענייטש ןקידתופתושב ַא סיורַא ןזייוו סעכָאּפע ןוא רעדנעל ענעדיישרעפ
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 שידיי .עירעּפמיא ירד

 ַא זיא עינַאלָאעדיא יד ןעװ וליֵפַא ,עמעלבָארּפ ַא וצ גנַאגוצ רעייז ןיא

 ,ענעריישרַאפ

 ןרעטסומ ענייז דַאפ קידנעמענ ."ָאיי רע טרעפטנע עגַארפ רעד ףיוא

 יָאניּפס ,לוריבג ןבא יו רעטסייג עטרעדנוזעגּפָא-ןרעדנַא-ןופ-רענייא עכלעזַא

 גנוגיינ ַא סױרַא ןזייוו עלַא ייז זַא ,רע טניפענ ,ןָאסגרעב ןוא סקרַאמ ,אז

 ןסטלקרעטנוא ייוצ ןיא דלעפ רעייז ןופ ףירנַאבידוסי םעד ןלייטוצסיוא

 .זעטניס םעיינ ַא ןכַאמ ךָאנרעד ןוא

 טײקלּפָאט ַא טייהנייא ןַא ןופ ןכַאמ וצ --- טייקיעפ עכעלרעדנווו יד טָא

 יד ןופ רענייא זיא --- טייהנייא רעיינ ַא וצ ןעמוק רעדיוו םעד ךרוד ןוא

 רעשידיא רעד ןופ עימָאנָאיזיּפ יד ןריזירעטקַארַאכ סָאװ ןכירטש עטסרָאלק

 סעיצַארטסוליא יד .,יקסווָאלַָאישז טננירד ,טּפַארקסגנופַאש רעטײטערָאעט

 ךָאד רעבָא ,טינ ןגייצ-עביא ןוא רעגָאמ וצ לסיב ַא ןענייז טגנערב רע סָאװ

 .געוו םעד טקינײדענּפָא ךיוא דשפא ןוא ,טנעמַאדנופ ַא טניילעגקעווא דע טָאה

 -טייד רעד זַא ,ןָא טזייו רע סָאװ זיא רעבָא וויטסענוס דעס ךָאנ

 יד ןעוועג ףרצמס ןבָאה לָאז סויבעמ ףַארנַאטַאּפ ןוא רעטַאיכיסּפ רעשיש

 םרעקיטילַאנַא ןענייז סָאװ עשיזיוצנַארפ יד וצ סרעקיטַאמעטַאמ עשידיא

 -ַאמעטַאמ עשישטייד יד תעב ,ערבטגלַא טימ ּפֶא בור יּפ לע ךיז ןבכיג ןוא

 ךיז ןענעכייצ סָאװ רעטסיינ עוויטיאוטניא רַאפ טכַארטַאב ןרעוו סרעקיט

 .עירטעמָאעג ןיא סיוא ראפרעד

 שטָאכ ,ןעניפעג טנָאקעג טינ ןסויבעמ ייב ךיא בָאה גנוזייוונָא יד טָא

 ,גנוקרעמַאב סיקסוָאלטישז ןרילָארטנָאק קידנלעוו ,קירוצ רָאי עכעלטע טימ
 ַא טנגענעגנָא ןיעגרע "קיטַאמעטַאמ רוצ עגַאלנַא סעסויבעמ ןיא ךיא בָאה
 רימ ךיז טָאה טרָא םעד ןכוזפיוא .קפסב לטומ םיא ייב זיִא סָאװ גנולייטעצ

 קירוצ סויבעמ ךיז טלַאה ,ןדיא יד ךייש זיא סָאװ .ןבענעגנייא טינ רעטציא

 רדככ טָאה עמ, שטָאכ ןַא ,טייוו ױזַא ףיוא סטמיטשַאב סעּפע ןגָאז ןֹופ
 -ַאמ עטנכייצענסיוא ךס ַא ןענופעג ךיז ןבָאה ןדיא ןשיווצ זַא ,ןזיוועגנָא
 זיא סע ןכלעו א וצ ןעמוק ֹוצ רעװש זיא ןגעווטסעדנופ ,סרעקיטַאמעט
 ."ךמס םעד ףיוא ריפסיוא

 40 26 לא

 ןייק וצ ןעמוק םינ לָאמנייק ןלעװ רימ זַא ,סיוא רימ ייב טמוק סע

 רעדָא ,ללכ םעניײמעגלַא ןַא ןכַאמ ןלַאפ ענלצנייא ןופ ןלעוו רימ ביוא ,קלָאט
 .2050 1200: אצויזלעוּפ ַא ןעגנירדסיורַא

 םייב טהנעטעג ןיוש בָאה ךיא יו ,בייהמ ?כש רעד זיא שיטערָאעט

 -עג טָאה סָאװ טארעּפער ַא ןיא --- ,עיפָאזַאליפ ןופ סערגנָאק דעדרָאפסקַא

 זיא סע זַא -- ?? עיפָאזָאליפ עשידיא יד ןברָאטשעגּפָא זיא ןעוו , ןסייה

 יד סָאװ טייצ -עד ןיא ,םַאנסיוא ןַא ןדיא יד טימ ןכַאמ וצ רשוי ןייק טינ

 -קעּפסרעּפ עלאנַאיצַאנ ןיא ןעסונענמורַא טרעוו עיפָאזָאליפ ןופ עטכישעג

--- 467 -- 



 הַאב ָאר .א .א

 -ָאלָאיב רעד ןופ ךיז ןעיירפַאב טינ ןָאק רעקנעד רעשידיא רעד זַא ןוא ,ןווימ
 טקנוּפ ,םיא ףיוא טניילעגפיורא טָאה ענייז עסַאר יד סָאװו אשמ רעשינ

 -עג ןייז ןופ ןעיירפַאב טינ ךיז ןָאק ןיוצנַארפ רעד רעדָא שטייד רעד יו

 ,םערופ-ןעקנַאד

 רעטמירַאב רעד טָאה סערגנַָאק םייב טלָאמעד זַא ,תמא ןיא סע

 סיועט ןקיזָאד םעד טגערפענּפָא ,טדרַאהבעג רָאסעּפָארּפ ,רעשרָאפדַאזָאניּפס

 רָאנ ,קלֶלָאפ ךעלטייהנייא ןייק טינ ןענייז ןריא יד סָאװ ,ךמס םעד ףיוא

 ךָאד .םיזנכשא יד ןוא םידרפס יד :םעפֹורג ערעדנוזַאב ייווצ ןופ ןעײטשַאב

 ךָאנ רשפא ןוא ,עקידעכַאו ייב ןדיא ַא רַאפ ןדיא םעד טנעקרעד עמ ןזַא

 יכש ַא ,טרעפטנעעג טלָאמעד םיא בָאה ךיא יוװ ,זיא ,ןטייהננעלעג עקידהרצ

 ןגעוו ךיז טלדנַאה סע ןעוו ,ןדיא א רַאפ ןדיא םעד ןעמעננָא לָאז ןעמ ןַא

 ערעדנַא טימ .רעלקסיוא רעדָא ּפיצנירפ ,ןץעזעג ,עירָאעט ַא רַאפ טידערק

 .ליוו ןעמ יו ,קידניא ןַא יצ ץַאק ַא ןכַאפ טינ זדנוא ןופ ןָאק עמ ,רעטרעוו

 ןפָאזָאליפ עשידיא עטכערג יד סָאװ ססָאדַאדַאּפ רענדָאמס ַא ןיא סע

 טַָאהעג טָאה עיפָאזָאליפ רעייז זט ,ןייז חדומ טינ ןליוו טייצ רעזדנוא ןופ

 ןא ןופ ןרָאװעג ןלַאּפַאב לָאמ טּפָא זיא סָאװ ,ןָאסגרעב ,העּפשה עשידיא ַא

 ןַא ,טנקיילעג ןיטולה? ,ריירדעטנוא ןַא ןיא ,טָאה ,רענגעק ןשיטימעסיטנַא

 ןייז ןיא ייס ,גנַאגןעקנַאדעג ןייז ןיא ייס סשיטימעס ןַארַאפ סעּפע זיא סע

 טכַא-טַאב ןזיירק עשיפאזאליפ ןיא טרעוו טייקכעלדליב ןייז בגא .,(*?יטס

 .טייקשילַאטנעירַא ןופ ץוצינ א רַאפ

 (1934 (יטקַא 26) טכירַאב 8 ןיט רעביט טיג ןייטשנרעב ןַָאמרעה יװ (*

 .סיוא רהא עגַארפ ןײז ףיוט ןָאסגרעב ךיז טָאװ ,טריטאטידניס זיא םָאװ

 עטשיפיצטפס עטיבײװ ןיא הגומא עטרַאטש ןײק טינ בָטֹה ריח, :טטירדעג

 טיהגײוװעג יװ רעמ טיג טפט ץואג זיא רוטמנ יד .עסטר ט ןופ ןטפאטוגײא

 ,רעסייו רעד ןשיװצ ןדײשרעטגוט"רסַאר ןַארַאפ ןעגײז סע .גגויברעד א

 ָאטינ טא טפוג עסַאר רעסײװ רעד ןיא רעבָא ,עסַאר רעצראװש ןוא רעלעג

 ןט תיונורסח יד ,תולעמ יד ןעמעגפיוט ןעגָאק ןשטנעמ .טײקגרײשרַאפ ןייק

 ןיא תועט 8 זיא סע ...ןבעל ײז ןכלעװ ןשיװבצ ץלָאפ ןופ ןטייהןיירועג יד

 סָאװ ,רוטַאנ רעד ןצ ןכַאז ליפ יוּט וצ טבײרש עמ סָאװ ,עיגָטלָאכיסּפ רעד

 .תוליגר ןצ ןבײרשוצ רעכיג ףרַאד טעצמ

 ןגורסח עשיפיבעּפס זיא סע עכלעװ ןבָאה ןדיא יד יצ ,ץּפפסמ ןיב ךיא

 יױזַא זיט טולב רעײז זַא ,טכא יא טמעג ןעמ ועט ,םשוריב חולעמ רעדָא

 דנא/סור יט םיטבש עצנַאג .טנײמ עמ יװ טשימעג העמ ךס ַא -- טשימעג

 ."םוטגדיא םיוב ןרָאװעג טרעקַאב ןצנײז

 רעד ןופ רבחמ רעד יא יװ ,שודיח רעטסערג רעד תמאב זיא סע'

 ןךירּפ ענעגײט עבײז ןעגעקײלרטפ טנטקעג טָאה "עיצולָאוע רעשירעפעש,

 ףיוא ףפָארט ןצנַאג םעד טגײלעג ָאד טָאה רע חעב ,עיפָאזָאליּפ רעד ןיא ןפיצ
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 שידיי עירעפמיא יד

 עיפָאזָאליפ ןייז זַא ונייהד ,לירב-יועל ןבירשעג ךיוא רימ טָאה ױזַא

 יףיַאמ לימע רענעריובעג-ןליוּפ ןיא רעד ןוא ,עשיזיוצנַארפ ַא טמיטשַאב זיא

 -ןפענסיוא טָאה הביבס רעד ןופ עיצידַארט יד זַא ןטלַאהעג ךיוא טָאה ןָאס

 ,טלָאװעג רע טָאה תונעט עניימ עלַא ףיוא ,םעטסיס עשיפָאזָאליפ ןייז טמער

 דירפ ןעמ זומ ןזייוװַאב ןבעג וצ ידכ רעבָא ,ןזייוַאב ערָאלק ןבעג םיא לָאז ךיא

 עיצידארט עלַאנָאיצַאנ יד זַא ךָאנ טרפב ,גנושרָאפסיוא עקיטנורג ַא ןכַאמ רע

 רעד ןופ העּפשה ערענייפ יד ךעלריטַאנ רעבירַא טגעו הביבס רעד ןופ

 רעטנוא .ננושטייטרַאפ רעד ןָא ךס ַא ךיז טדנעװו םעד ץוח ןוא .,עסַאר

 ןוא ,גנַאל יו סייו רעוװו ןעיצ אתנולּפ יד ךיז ןָאק ןדנעטשמוא עכלעזַא

 ןקיטליגדנע ןיוש טדער רעװ ,ןטסיטשַאב ןייק ֹוצ ןעמוק טינ לָאז ןעמ

 .אצוי-לעוּפ

 א א א

 ןלעטשוצטסעפ סעדָאטעמ ייווצ ןנעו טדערעג סע ךיז טָאה רעהַא זיב

 ,םידיחי דצמ ןעגנופַאש עלערוטלוק ןוא עסַאר רעד ןופ טייקשיפיצעּפס יר

 :הביבס רעשידיי-טינ ַא ןיא ןפַאש סָאוװ

 ףיהנַאב םעד ןופ סיוא ךיז טלייט סָאװ ,עדָאטעמ עטיטסודעד יד (

 ;אפוג עסַאר

 ןופ ךיילגרַאפ ןוא זילַאנַא ןכרוד ה"ד ,עדָאטעמ עשיטילַאנַא יד (2

 עשידיא ןופ קרעוו יד (ב ןוא רעדנעל ענעדיישרַאפ ןיא ןעקנעד ןשידיא (א

 .דנַאל ןטמיטשַאב 8 ןיא רעקנעד עשידיא טינ ןוא

 טעוו ןימ-ײרָאירּפ-ַא םעד ןופ עדָאטעמ עטשרע יד זַא ,רָאלק זיא סע

 ןיא זַא ,קנַאדעג םוצ שיטּפעקס ךיז ןעיצַאב סָאװ יד ייב ןעמענסיוא טינרָאג

 -השורי ןוא ןטפַאשנגייא עטסקינייװעניא ןַארַאפ ןענייז ללכב עסַאר רעד

 טינ זדנוא ןָאק ,קילעטשנדירפוצ רעמ םגה ,עדָאטעמ עטייווצ יד .תוחוכ

 טינ טעװ גנושרָאפסיױא יד ןענַאװ זיב ,ןזייװַאב עקיטליגדנע ןייק ןרעוויל

 ךיז ןטלָאװ טלָאמעי וליפא ןוא ,לקשמ ןקיזיר ַא ףיוא טריפעגסיוא ןרעוו

 -ערטנעמַאזצ ַא ןעז קפס ילב ָאד ןלעװ סָאװ עכלעזַא ןענופעג ץלַא ךָאנ

 קידנסיױטשּפֶא ,יירד ןכעימיטנגייא ןשידיחי ַא ןטרָאד רעדָא ,זיולב שינעפ

 ,ןכירטש-ןסַָאר עשיפיצעּפס ןופ חרבס יד ייברעד

 נָא ןָאק ןעמ סָאװ ,עדָאטעמ עטירד ַא ןַארַאפ רעבָא ךָאנ ןיא סע

 ענעדיישרַאפ ןיא קיטכיט ןריפכרוד סע לָאז ןעמ ביוא סָאװ ןוא ןדנעוו

 -עג גנַאנסיוא רעד טלָאװ ,ןרָאי ןופ ךשמ ןיא ןוא רוטלוק רעד ןופ ןנייווצ

 ,םיאגוש ענעריױװשעג עגײז טימ חחא די ָאד טידוכַאמ ,גנויצרעד ןוא הביבס

 רעד טגיל םעד ןיט טָא ךדעלטוגײט העבָא .טסילַאירעטַאמ ןוט ןטסיגאבעמ יד

 יײלרַאֿפ ןקיבײט םעד ןופ לָשבמיס רעד ָאד זיט ןָאסגרעב ןוא ,סקָאדַארַאּפ

 .ןענעקיילרַאפ טינ רעבָא ןבעל סָאד ןָטק סָאװ ,רעועק
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 קַאב ָא ר .א .א

 רעד ןרעוו ןפורעגנָא ןָאק עדָאטעמ ירד טָא .זדנוא רַאפ רָאלק ןרעוװו טזומ

 ,גנַאגוצ רעשיטַאמגַארּפ רעדָא רעלַאטנעמירעּפסקע

 רָאנ עדָאטעמ רעד טימ ןייגוצנָא ןבעגעגנייא רימ ךיז טָאה רעהַא זיב

 םוצ ןבײרשַאב וצ סָאד ןעניול ךיז טעװ ןגעווטסעדנופ ;טעברַארָאפ ךרדב

 ףיוא עדָאטעמ עבלעז יד ןריבורפסיוא טלָאװעג ןטלָאװ סָאװ יד ןופ ןצונ

 .ןעגנוננידַאב ערעקיצנינ רעטנוא טינש ןסיוועג ַא

 ןיא עבָארּפ עתמא יד זַא ,טכַארטענ בָאה ךיא יו טייצ קיטש ַא ןיוש

 יעטַאמ ַאזַא ןיא ןכירטש עשידיא ןקעדפיוא ןענָאק ןיא טגיל ןינע רעזדנוא

 טימ .טנַאקַאב טינ דעשרָאפ םעד ןענייז ןוֿפרעד םירבחמ יד סָאװ ,לַאיר

 סעלבָארּפ רעזדנוא ןופ גנַאנפיוא םעד לָאז ןריישטנַא זַא ,רעטרעוו ערעדנַא

 ,ןלַאפ לָאצ רעסיורג שּפיה ַא ןיא שינעריפשסיוא רעדָא זָאנגַאיד-ןפַאר רעד

 .ןרעדנַא ןופ סנייא ןדיישרַאפ גונענ ןענייז ןטנעמעלע יד ווו

 רעד ןופ רוּפש ַא ןבעג לַאירעטַאמ םעד ןופ ןכות רעד ןָאק לָאמַא ,תמא

 עקַאט ןעמ ףרַאד אמעט יאהמ ,רעלטסניק רעדָא רעכיירש ןופ טעטילַאנָאיצַאנ

 ײיטש ַא ןָאק סָאװ .לַאירעטַאמ ןקידעכָאװ ,ןשיַאזָארּפ טימ ןריטנעמירעּפסקע

 טינ טנערוטס רעד ווו ,טפעה:ןעמַאזקע ןַא יו שינָאלבַאש רעמ ךָאנ ןייז רעג

 טונ טינ לָאמטפָא רשפא ןוא ,טדילימיֿפַא טָאה רע סָאװ סָאד קירוצ ּפָא

 ?ןטארעפער סרָאטקעל ןופ ןוא ךובנרעל ןופ טיידרַאֿפ

 רַאפ לַאװק ןוויטקעיבָא ןט ןעניפעג רימ ןענָאק תוחּפה ?כ5 ָאד טָא

 ןעמ יו םעדכָאנ ,ןטפעה-ןעמַאזקע עשידיא יד ביוא ןוא ,גנושרָאפ רעזדנוא

 יסיוא ןרעוו ןענָאק ,םינמיס-ריציפיטנעדיא עֶלַא ןעמונענּפָארַא ייז ןופ טָאה

 -סיורַא ןעמ ןָאק לָאמטסנעד -- עשידיא-טינ יד ,ערעדנַא יד ןופ טלייטעגנ

 רעכיג ךָאנ ןפרַאד קרעוװו עשירעפעש תמא ןַא ,רמוחו ?ק ַא טיט ןעגנירד

 רַאפ ןזייוונַא ןעניפעג רימ ןענָאק ָאד ,רעשרָאפ םעד ןופ ןרעוו טריּפשרער

 .עסַאר רעד ןופ העּפשה רעד ןופ גנומיטשַאב

 -רַאה ןופ ( 4112011) (*טרָאּפלָא רָאסעּפָארּפ ,דניירפ ןוא עגעלָאק ןיימ
 תושר ןיימ ןיא ןלעטש וצ ךעלדניירפ יױזַא ןעוועגנ זיא טעטיזרעווינוא דרַאװ

 -ָאלָאכיסּפ רעביא סרוק ןייז ןופ ןטפעה-ןעמַאזקע יד גנושרָאפסיױוא ַאזַא בילוצ

 ןופ ייס ןוא טעטיזרעווינוא-דרַאװרַאה ןופ ייס טייקכעלנעזרעּפ רעד ןופ עיג

 סָאד ןענייז לכה ךס .גניליײטּפָא ןעיורפ יד ןזיא קסָאװ ,שזדעלַאק-ףילקדער

 --- ןטפעה עלַא טרירעמונסיוא טָאה טרָאּפֿפָא ר"ד .ןטפעה-ןעמַאזקע 64 ןעוועג

 ןוא -- ןטפעה עקיאיירד ןוא עקיאייווצ ןעוועגנ סָאד ןענייז ןלַאפ ךס ַא ןיא

 ןעמָאנ רעד טנכייצרַאפ ןעוועג ןענייז סע ואוו ,ךעלווָאט יד ןסירעגּפָארַא טָאה

 -ןסיוא ןייק ןבילבעג טינ זיא סע זַא יױזַא ,טנערוטס םעד ןופ הגרדמ יד ןוא

 ןטנעדוטס יד ןופ טנעצָארּפ 20 ךרע ןַא .רעביירש םעד ןופ ןמיס רעטסקינייװ

 עטסטמיראב יד ןופ רענײא וי (דיא ןײק טיג) טרָאּפלָא ןָאדרָאג (*

 .עטירעמַא ןיא ןגָאלַאביס5פ



 שיריי עירעּפמיא יר

 ןעוועג טינ הליחתכל סָאד ןיא רעשרָאפסיױא םעד רעבָא ,ןריא ןעוועג ןענייז

 ןופ ןטנעדוטס עשידיא יד ןַא ,ןעניז ןיא ןבָאה ךיוא זומ עמ .טפסווװַאב

 יד ןופ סרעדנוזַאב ,שזדעלָאק-ףילקדער ןופ ןוא טעטיזרעווינוא-דרַאװרַאה

 -נערטש ַא תמחמ ,ןרעהעג ,ןעיורפ יד ייס ןוא רענעמ יד ייס ,ןסרוק ערעכעה

 וצ ,(ביײלקּפָא ןכעלריטַאנ :ןגָאז טעמכ ןָאק עמ) בײלקּפָא ןופ םעטסיס רענ

 ןעמזירַאברַאב רעדָא ןקורדסיוא עקיכַארּפשדמערפ ןייק טינ ןצונַאב סָאװ יד

 טנַאקעג טינ ָאד טלָאװ סטפירשעג ןופ ךָארּפט יד זַא ױזַא ,ךַארּפש רעייז ןיא

 טייו יו טימעג ךיז טָאה עמ .סרעביירש יד ןופ טייקשידיא יד ןבעגסיורַא

 עילַאק טנָאקעג ןטלָאװ סָאו ,םינמיס עקידלפט עֶלַא ןרינימילע וצ ךעלנעמ

 .קפס ַא רעטנוא םיא ןלעטש ,תוחּפה לכל ,רעדָא ,טַאטלוזער םעד ןכַאמ

 -טנכייצעגסיוא עטסוװַאב יד זַא ,ןטלַאהעג וליפא טָאה טרָאּפלֶא רָאסעּפָארּפ

 לסילש ַא רַאפ ןעניד טנָאקעג טלָאװ ןטפעה-ןעמַאזקע עשידיא יד ןופ טייק

 -נייא לכ םדוק ךיז טָאה רעשרָאפסיוא רעד רעבָא ,םירבחמ יד ןענעקרעד וצ

 -- ןלַאֿפ עכלעזַא עלַא ןיא ןייז סָאד ףרַאד ױזַא ןוא --- ףיורעד טלעטשעג

 ןיא ,סנטייווצ ןוא ,סרעפטנע יד ןופ טעטילַאװק יד טכַא ןיא ןעמענ וצ טינ

 ןבָאה ןטעברַא עשידיא יד ןופ עכעלטע זַא ,ןרָאװעג טרעלקענפיוא דעטעּפש

 ןעועג ןענייז ןטעברַא עשידיא-טינ ךס א תעב ,דַארג ןטירד םוצ טרעהעג
 שילַאקיזיר ןעוװעג עקַאט טלָאוװ'ס ןַא ױזַא ,דַארג ןטייווצ ןוא ןטשרע ןופ

 ,ןטקערידמוא אזא ןופ ךמס ןפיוא תונקסמ זיא סע ערעסָאװ ןעגנירד וצ

 .טנורנ ןקידלקַאװ טינ ביוא

 ןט ַאט לווע ר יד

 'קַארַאכ ךָאד ןענייז ,עקידנדײשטנַא ןייק טינ םגה ,ןטַאטלוזער יד

 קיטכיר ,ןציירד ץוח ,עֶלַא ןענייז ןטפעה-ןעמַאזקע 64 יד ןופ .שיטסירעט
 סָאװ ,טרָאּפלָא ר"ד .ןדיא טינ רעדָא ןדיא ןופ ןטעברַא יוװ ןרָאװעג טמיטשַאב

 טסוווענ טָאה ןיילַא רע רָאנ סָאװ ,םינמיס ענייז טימ ןטפעה יד טנכייצַאב טָאה

 :טקרעמַאב ףיורעד טָאה ,טײטַאב רעייז

 .לַאפוצ ַא יו רעכעה ךס ַא סיוועג זיא עיצַאלערָאק יד

 800 רָאנ ,64 טינ ןייז וליפַא ןלָאז ןוא ,ןימ ַאזַא ןופ טסעט ַא ,תמא

 -רַאפ יד .טַאטלוזער ןקיטליג טצעל ןייק ןבעג טנָאקעג טינ ךָאנ טלָאװ ,ןטפעה

 ,םעד ןָא טדנעוװעג סָאמ רעסיורג ַא ןיא זיא ןטַאטלוזער יד ןופ טייקכעלזַאל

 רעד .עקיבלעז יד ךרע ןַא ןייז טעו סטסעט עכעלנע ייב עיצַאלערָאק יד יצ

 עלַא ןיא אקווד ןייז וצ ביוחמ טינ זיא סרעפטנע עקיטכיר ןופ טנעצָארּפ

 ןומ ךיוה ךיילנ ויטַאלער רעבָא ,רעקיבלעז רעד ןוא ןייא טולָאפבַא ןלַאפ

 גנַאנ ןטייוצ ַא ןפערט םוצ ןעמונעג רבחמפ רעד טָאה רעבירעד .,ןייז סע

 -עצ לָאמ סָאד ,עינָאלָאכיסּפ רעלַאיצַאס רעביא סרוק ַא ןופ .ןטפעה-ןעמַאזקע

 רעייז טיול ןוא ןטנעדוטס יד ןופ םַאטשּפָא ןטיול טפלעה ףיוא טפלעה טלייט
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 קה אב ָאר .8 .א

 -ַאגעֶנ ןעוועג ןענייז ןטַאטלוזער יד זַא ,ןייז הדומ זופ ןעמ .הגרדמ

 זופ דוסי ןפיוא ןעמוקסיורא טנָאקעג טלָאװ סע יו רעסעב םיוק ,עוויט

 זטפעה גנעג ייוצ יד ןשיווצ דיישרעטנוא םעד חוכמ ."לעפ-רעדא-ףערט

 -סקע םעד ןופ גנַאנוצ רעטייווצ רעד יו ױזַא ,רעטעּפש דייר וצ ןעמוק טעוו

 יד ןבָאה ,ןןטשרע םעד ןופ עיצַאירַאװ א ןייז טפרַאדַאב טלָאװ טנעמירעּפ

 טימ ןוװרּפ רעמ רָאנ רעבָא .ןגָאז וצ סָאװ סיוועג ןטַאטלוזער עוויטַאנענ

 ןופ גנוקריוו רעד ןגעוו ענַארפ יד ןעמיטשַאב ןענָאק סעיצַאירַאװ עכעלנע

 .םידיחי עטרילימיסַא ןופ ןטקודָארּפ-ריטלוק יד ףיוא םַאטשּפָא

 םינמיס עשיפיצטעּפס יד

 טנָאקעג ןטלָאװ סאוו ,ןטפעה-ןעמַאזקע יד ןיא םינמיס יד ןענייז סָאװ

 מסַאפרַאפ ןענייז ייז זַא ,ןעמיטשאב וצ טייקכעלגעמ יד רענעייל םעד ןבעג

 זָא סעזארפ עכלעזַא טימ ןרטּפּפָא טשינ סָאד רימ ןענעק יאדווא ?ןדיא ןופ

 ימיטשאבמוא רעסיוועג , ַא ,"ליפענ טינעגננייא, ןַא יו ,טלַאהניא םעיונעג ַא

 טיפאזָאליפ רעד ןופ "וב-לכ, םענעי ףיוא ןפוררַאפ ךיז רעדָא "סעּפע רעמ

 א ןופ פיט רעטלַא רעד .,"עיציאוטניא, טסייה סָאוװ ,עיגָאלָאכיסּפ ןוא

 ןשידיא טינ ַא ןופ ןעגנופאש ךס א ןיא ןעז וצ הטונ זיא סָאװ ,"ליכשמ ,

 ןשידיא , םעד רעדָא "דיא עלעטניּפ , סָאד ,"םעט , ןשידיא םעד םַאטשּפָא

 יד ןופ רעקיטילַאּפ ַא יו -עטסנרע ןרעוו ןעמונעג טינ ףרַאד ,"שטעווק

 נָא ןלָאז סָאװ ,סעירעטירק עטמיטשַאב ןבָאה ןזופ רימ .עקנַאשזעל-ימכח

 -ַאב רימ ןענָאק טלָאמעד טשרע --- סרעשרָאפ עטינעג ךרוד ןרעוו טדנעוו

 .ןטַאטלוזער עקישטייטנייא ןעמוק

 טינ ךיוא ןעמ ןָאק טנעמירעּפסקע םעד ןופ דנַאטשוצ ןקיטציא םייב

 -ַאב סָאװ ןיא ,ןלעטשטסעפ -- ןעזסיוא טשינ לָאז סָאד קידשודיח יו --

 ןָאק ךיא ,רעגייטש-קודדסיוא ןשידיא םעד ןופ םיקהבומ םינמיס יד ןעייטש

 ירַאפ ייברעד .ךרע יפל טמיטשַאב בָאה ךיא סָאװ ,סָאד ןבעג רָאנ לייוורעד

 כָאװ ,גנושרָאפסיוא ןופ ּפיט ןלעיצעּפס םעד ןיא זַא ,ןגָאז וצ ךיא רַאּפש

 ןעגנַאגעגסױרַא .רעבייהנָא ןַא רָאנ ךיא ןיב ,טעברַא-ןרענַאיּפ ַא ?לכב זיא

 וצ ןענַאװנופ "פוטש, ןסיוועג ַא ןופ ,"גנוריּפש , רעסיוועג ַא ןופ ךיא ןיב

 יּפֶא יד ןופ םוכס םעד ןגעוו ?ייטרוא םעד ןיא ןרעלעפ לָאצ יד ןוא ;ןכוז
 ?ץיצַאטנעירָא , רעדָא "גנוריּפש , ןיימ זַא ,היאר א רשפא זיא םינמיס-םאטש

 יד ,רעטרעוו ערעדנַא טימ .טקיטנורגַאנ קירעהעג ןצנַאנ ןיא ןעוועג טינ זיא

 -רָאפסיֹוא עקידרעטייו ןֹוּכ ןייש ןיא טריציפידָאס ןרעוו ףרַאד הרעשה

 .ןעגנוש

 יֹוזַא ןעוועג זיא גנַאג ןיימ

 םוצ סעמעט ןעוועג ןענייז סע ווו טרָאד זַא ,טקרעמַאב ךיא בָאה (1

 -םיה רעמ ,ערעטיירב יד ןבילקעגסיוא ןטנעדוטס לייט ןבָאה ,ןביילקסיוא
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 שידיי עירעפמיא יד

 ןטצענערגַאב ןוא ןשינכעט ַא טימ סענַארפ יד טינ ןוא ,סעגַארפ עשידָאט

 ,רעטקַארַאני

 ,ויסנַאּפסקע רעמ ןענייז ,טרעלקעג ךיא בָאה ,ןטנעדוטס עשידיא יד (2

 סעיצַארטסוליא ןיירַא ןעגנערב ייז רָאנ ,קידוועדיײדַאב רעמ ןענעז ייז סָאװ טינ

 ךיא בָאה ,ןטנעדוטס עשידיאיטינ יד ,שינערָאּפרעד ןוא רוטקעל רעייז ןופ

 ,ןטקַאפ ענעקורט יד ייב רעמ ךיז ןטלַאה ,טדעלקעו

 ריב ערעקרַאטש ַא ,סיוא טזייװ ,ןגָאמרַאפ ןטנעדוטס עשידיא (3

 .ייטס ןופ טייקשיטסאלע ןוא טייקידוועג

 רס רעמ ןַארַאפ זיא ןטנעדוטס עשידיא יד ןופ סרעכטנע יד ןיא (4

 -רעטנוא חוכמ ןרעהוצנָא ןבעג וצ ןלעב ַא ןעוועג טלָאװ ךיא .טייקוויטקעיב

 "מָאט יוזַט ןעוועג טינ טלָאװ ןינע רעד ביוא ,טפירשטנאה רעד ןיא ןדייש

 ןסנעדוטס עשידיא יד זַא ,קורדנייא םעד ןגארקעג בָאה ךיא .טדיצילּפ

 יםינ יד יװ ,טנַאה עדערָאלק ןיא ערעטושּפ ,עכעלטייהנייא רעמ ַא ןביירש

 ןסנעדוטס עשידיא-טינ יד ייב :טקירדעגסיוא שרעדנַא ?סיבַא רעדָא .עשידיא

 םפירש רעלַאמרָאנ רעד ןופ גײנּפָא רערעקרַאטש ךרע יפפ ַא ןקרעמ וצ ןיא

 םַאהעג בָאה ךיא ןעװ ,ןלַאפ ייווצ רעדָא םענייא ןיא .ןטפעה-לוש ןיא

 -םנייוועג םינ רעדָא ליטס רענעזָאלענּפָא ןַא זַא ,טנקסּפעג ךיא בָאה ,תוקפס

 ןופ טפירש רעד ראפ שיטסירעטקַארַאכ טינ ןענייז תויתוא עסיורנ ךעּכ

 ,דיא ַא

 י"קע גנַאג ןטייווצ םייב ;טַאטיוזעד יד ןי עיצַאלערָאק עקירעדינ יד

 ןעועג ןענייז םרָאד סָאװ ,טימרעד ןרעלקרעד ןעמ ףרַאדאב ןמפעה-ןעמאז

 רעקיצניוו טזָאלרעד טָאה עמעט יד .סענַארפ עשינכעט ןוא עזיצערּפ דעמ

 ףלעווצ רָאנ ןעוועג ןענייז טרָאד זַא ,ןעקנעדעג ךיוא ןפרַאד ידמ ,טייקטיירב

 ,עשידיא-טינ ןוב סקעז ןוא ןטנעדוטס עשידיא ןופ סקעז ,ןטפעה

 דרַאװרַאה ןופ טעטלוקַאפ ןשיגָאגַאדעּפ ןיא דעקיטסיטַאטס-טּכוה רעד

 "טסעדנופ תוקיפס עניימ ךָאנ טָאה ,ןָאלור פיליפ .ּפָארּפ ,טעטיסרעווינוא

 יד זַא ,סעיצַאטוּפמָאק עשיטַאמעטַאמ ןופ ךמס ןפיוא ,ןענופעגסיוא ןגעוו

 ןופ 54 ףיוא קיטכיר ןזיוועגנָא בָאה ךיא יוװ לַאפ ַאזַא ןיא ןפערט ןופ ןסנַאש

 ,םקיטומרעד קרַאטש ךימ טָאה סָאװ ,1000 ןגעק 3 ןענייז ןטפעה-רעטסופ 1

 ,סעירעטירק עטמיטשַאב טימ ןרירעּפָא טזומעג בָאה ךיא זַא ןויוועג ןוא

 טפרַאדַאב טלָאװ רעשרָאפ םעד ןטינענוצנייא ףיוא טירט רעטייווצ רעד

 יסַאלק קיטכיר טינ ןענייז סָאװ ןטּפעה-ןעמַאזקע ענעי ןופ עידוטש ַא ןייז

 ןקעדוצפיוא ןפָאה רימ ןענַאק ךיילנראפ אזא ךרוד רָאנ .ןרָאװעג טריציפ

 ריס רעדייא .טייקשידיא-טינ ןוא טייקשידיא ןופ םינמיס עשיפיצעּפס יד

 ,ןענעקייל וצ טקיטכערַאב טינ רימ ןענייז ,ןלַאפעגכרוד לָאמ עכעלטע ןענייז

 ךיז ןלָאז ןטפעה-ןעמַאזקע וליפַא ביוא .ןַארַאפ ןענייז םינמיס עכלעזַא זַא

 ןעמ ןָאק ,גנושרָאפסיױא רעד רַאפ לָאירעטַאמ סטכעלש ַא רַאפ ןזייווסיורַא



 קט ב ָא ר .א .א

 ףיוא סרעפטנע יד םירָאװ ,טרָאװ ןטצעל ןרַאפ סָאד ןטלַאה טינ ץלַא ךָאנ
 ,ךובנרעל סָאד רעדָא רוטקעל-ןסַאלק יד ןעלגיּפשוצּפָא ?ולע ןענייז סנעמַאזקע

 רַאפ עדָאטעמ עטרילָאדטנַאק ַא ןרעלקוצ טנַאקעג ךָאד ןטלָאװ רימ
 -קיוומ ,ןענָאטעילפ ,ןעייסע ,רעדיל ,ןעגנולייצרעד עצרוק ןריציפיקַאלק
 ךעלריטַאנ ןפרַאד ןעגנופַאש עכלעזַא .םינמיס-םַאטשּפָא טיוק וװ"ַאַא סעסעיפ
 .סרעשרָאפ יד טנַאקַאב טינ רעירפ ןופ תוחּפה לכל ,יינ ךרע יפ? ןייז

 עדמערפ לייט ןסיורג ַא םידימלת ערעייז ןשיווצ ןבָאה סָאװ ,ןלוש ךיוא
 יד ןופ ןצַאזפיוא יד ףיוא ןעגנושרָאפסױא ןריפכרוד ןענָאק ,ןטנעמעלע
 עשידיא ןייק ָאטינ ןענייז סע סָאװ ,דָאש רעסיורג ַא ןיא סע .םידימלת
 -סיוא עכלעזַא רַאפ עציטש ךָאנ ייז וצ ןדנעוו ךיז ןָאק ןעמ סָאװ ,ןדנָאפ
 םעד ןופ םעלבָארּפ ַא ףיוא ןטעברַא וצ ןָא טבייה עמ רָאנ וװ .ןעגנושרָאפ
 ןעוו :סעציילּפ ענעגייא ענייז ףיוא ןגָארטסיױא רעשרָאפ רעד סָאד זומ ,ןינע
 ןוא סעיצוטיטסניא-שרָאפ עשהכולמ-ןיײמעגלַא רענַאקירעמַא וצ טמוק ןעמ
 ןענעז רעבָא ענעי ;סעיצַאזינַאגרָא עשידיא וצ ּפֶא ייז ןקיש ,סעיצַאדנופ
 ,סעמעלבָארּפ עכלעזַא רַאֿפ דנילב

 יד ןגעוװ גנוניימ ןיימ חוכמ ןבָאה טינ תועט ןייק לָאז ןעמ ידכב
 םוצ ךָאנ ךיא לי ,ןעגנופַאש עלעודיווידניא ןיא ןדיישרעטנוא םַאטשּפָא
 טצענערגַאב זיא דיישרעטנוא רעד זַא ,טינ טלַאה ךיא זַא ,ןרעלקפיוא ףוס
 טלָאװ ןדיישרעטנוא עכלעזא .ןדיא-טינ --- ןדיא גנולעטשנגעקטנש רעד ןיא
 יפאש םַאטשּפָא םענעדיישראפ ןופ םידיחי ווו ,םוטעמוא ןכוז טפרַאדעג ןעמ
 ןלעוו ןעמַאטש לייט זַא ,סיוא טנָארט לכש רעד .הביבס רעשיפתושב ַא ןיא
 ןדיא גנולייטעצ יד ןוא ,ערעדנַא יד ןופ ענייא רעקרַאטש ןדיישרעטנוא ךיז
 לָאז עיצַאלימיסַא ןעוו וליפַא ,ןײטשַאב לערוטלוק טביילב ןדיא-טינ --
 .נָאט ןקיטנייה ייב יו ,טעּפמיא ןרעקרַאטש ַא טימ ןיינ ןעוועג
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 רעדעל ןשידיי ןרַאפ טסיידמ ַא

 ןסייוו ,ערעסעב ַא ןייז טנעמעג טָאה רערעל ןשידיי םענופ הכרעמ יד זַא

 יד ןגעװ ןענעייל וצ ןעמוקעגסיוא זדנוא ןיא לָאמ ןייא טשינ .עלַא רימ

 םגיילעגפיודַא רערעל ןפיוא טרעוו סָאװ לוע םעד ןגעוו ,תוריכש עקידננַאלק
 לוקס-ייה םעד אנקמ רערעל רעשידיי רעד זיא יאדווא .סרעוט-לוש יד דצמ

 יד שטָאכ ןוא ,רָאטקורטסניא-שזדעלַָאק םעד ןיוש טסעומש רעוו ,רערעל

 דעד ךיז זיא ןגעוװוטסעדנופ ,טנַאקַאב טוג ךיוא זיא ןטצעל םעד ןופ עילָאר

 "וטס טימ ןָאט וצ ךָאדיטָאה רענעי זַא רעשמ לוש רעשידיי ַא ןיא רערעל

 חימ רעד ןוא ,ונ .טנרעלעג ןייז ןליוו סָאװ טייל עגנוי עקיאעפ טימ ,ןטנעד

 ןעמ טָאה ?ושלטימ רעד ןיא וליפא תעב ,קיטייצ ךָאד זיא טנעדוטס ַא ןופ

 ,רעדניק טימ ןָאט וצ

 ךיא טלָאװ תוריכש סראטס א ןבעג ןעוועג רימ לָאז עמ ןעוו יאדווא

 ןיא רעבָא ,לוקס-ייה רעדָא לושלטימ ןייק ןיא עלעטש ןייק ןעמונעגנָא טשינ

 -יא רעד יצ קפס ןיא ןייז ןבייהעגנָא ךיא בָאה ןרָאי עכעלטע עטצעל יד

 .הווצמ םשל וליפא ךיז טניול סעשזדעלַאק יד ןיא רערעל םענופ םזילַאעד

 שזדעלָאק ןיא םיינ סָאװ רערעדעי זַא לָאמַא ןלעטשרָאפ ךיז ןנעלפ רימ

 יָאמַא יד ןעניז | א טָאהעג טָאה עמ .גנודליב וצ היטנ עקרַאטש ַא טָאה

 הביבס עקידסוסקול ַא ןזָאלקעװַא ןגעלפ סָאװ עכלעזַא --- ןטנעדוטס עקיל

 ןגעלפ ייז ןוא דנעוו ןוא רעק ןדעי רעייז ןנלָאפסיוא ןגעלפ ןטסניד ווו
 ,ֹונ ,ןסיו טימ ךיז ןּפַאכוצנָא יבא ןעמוקּפָא ןוא דמערפ רעד ןיא ןרָאפ

 טקוקעג ןעמ טָאה יד ףיוא רעבָא ,ךיוא ןטסירעיראק ןעוועג ןענעז יאדווא

 .םורק

 ,שורעלָאק ןיא ןעייג סָאװ עטסרעמ יד. טלעוו רעדנַא ןַא טציא זיא'ס

 רָאנ ,המשל ,ןענרעל וצ הנווכ ןייק טשינ טָאה ךעלדיימ ייס ,םירוחב ייס

 "עלעדייא , יד ןוא .תובחרב ןבעל ןוא ןענידרַאפ וצ רעירפ סָאװ ידכ
 רעווש ןעמ טעברַא ,ירוי ןוא ןיצידעמ לשמל ,ייז טפור עמ יוװ ,סעיפעפַארּפ

 ַא רעלָאט 100 טנעילק א ןענעכער וצ רעטעּפש ידכ ןרידוטש םייב טפָא

 רעלדיימ יד .עיצַארעּפָא ןַא רַאפ טנזיוט רֶאַּפ ַא טנעיצַאּפ א רעדָא העש

 ןטלַאהסיוא ייז טעוו סָאװ רוחב ַא טימ ןענָאקַאב וצ ךיז ןעניז ןיא ןבָאה
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 .ןטנעדוטס עכעלטינשכרוד ןופ ךעלריטַאנ ָאד דער ךיא .סטונ לכ טיפ

 טנַאקעג ןבָאה םידימתמ זיולב זַא ,ַאזַא ןעוועג ביילקסיוא רעד זיא לָאמַא
 ןפרַאד סָאװ סעשזדעלָאק גונעג ןַארַאפ ןענעז טציא .ןרעוו ןעמונעגניירא

 ןפראוו טשינ ךיז ןלעוו ייז ןוא דומיל רכש רעמ יצ רעלָאט 800 יד ןבָאה

 ןענעז סע :לָאטַא יו ןרעגנוה טשינ ןפרַאד ןטנעדוטס .ןטנַאקילּפַא טימ
 ימוטש ןבָאה סָאװ עכלעזַא וליפא ןוא ,סעידנעּפיטס ,ןדנַאפ גונעג ןארַאפ

 ביוא ךָאנ טסעומש רעוו ,סעינעליווירּפ יד ןופ ןייז הנהנ ןיעוװ ּפעק עקיּפ

 -ַאט ןשיטאמאדד ?סיבַא ןבָאה רעבָא טרָאּפס ןיא סיוא ךיז ןענעכייצ ייז

 ןוא ָאידַאר טימ לפטמ ךיז זיא עמ וװ סעשזדעלָאק עסיוועג ןיא --- טנַאל
 .רקיע ןייק טשינ חומ רעד זיא עיזיוועלעמ

 םנעדוטס א ךיז טזייװַאב לָאמַא ,לָאמַא .שינערַאפרעד ןופ דער ךיא

 דטס יד ךיז ןעקירב ךעלנייוועג רעבָא ,ןטייצ עטונ ענעי ןָא טנַאמרעד סָאװ

 רעסיורג רעייז ןוא ,םייה דעד ןיא ןָאט וצ ?יפוצ ייז טיג עט סָאװ ןטנעד

 סָאװ טימ םָאלּפיד םעד רעטעּפש ןוא סנכייצ ןעמוקַאב וצ ןיא רענאב

 ,טעבדַא דעקיצניוו

 עמ ?סיוא טנעדוטס רעד ךיז טנרעל סָאװ :ךיא טכַארט לָאמס ךס ַא

 "רעירפ ַא ןופ ןסיוו טפרטדאב ןבָאה ייז סָאװ ןינע ןַא ןגעוו סאלק ַא טנערפ

 ,ןעקנעדעג וצ ידכ !ןעקנעדעג קינייוװ יו רעבָא ,סרוק ןראטנעמעלע ןקיד
 זיאטשינ'ס יו ןענעק וצ ףיוא טשינ ,ןסיוו וצ ףיוא ןענרעל ךיז ןעט זופ

 .דסח סרערעל ןטימ ןעמַאזקע ןַא ןכירקוצכרגד

 .שורעלַאק ןשיפיצעּפס םעד ןָא ךיז טדנעו דס א זא ךיז טייטשראפ

 רעבָא ,עטסעב יד ןופ טשינ זיא ןעניז ןיא בָאה ךיא סָאװ עיצוטיטסניא יד

 רעטסטמירַאב דעד ןיא ןסאלק טָאהעג בָאה ךיא ןעוו קידוצ ןרָאי טימ

 םעד טַאהעג טשינ ךיוא ךיא בָאה ,דרַאװרַאה ,עקירעמַא ןיא טעטיזרעווינוא

 ןענעז עקיאעפ םנה ,ןיפ ןרעכעה ַא ןופ ןענעז ןטנעדוטס יד זַא סורדנייא

 ןליפא  ,ןטַאקָאװדַא עטסוװַאב ןרָאװעג ןענעז רעקילדנעצ .ךס  ַא ןעװועג
 רָאְּפ ַא ןוא םיריוטקָאד יו סעלעטש עכיוה ןעמענרַאפ רעקילדנעצ ,!טסירוי

 ןעמ ןָאק יי ףיוא רעבָא ,אפונ דרַאװרַאה ןיא טציא ןרָאסעּפָארּפ ןענעז

 טשינ רימ זיא דעסײהנעּפָא ןייק .טעברַאעגפױרַא ךיז ןבָאה ייז זַא ןגאז

 ,ןבָאה וצ ןעמוקעגסיוא

 ןדער טשינ ?יוװ ךיא .,ןרָאפעּפָארּפ וצ ןטנעדוטס יד ךיז ןעיצַאב יו

 ןייק ָאטשינ ןיא דרַאװרַאה ןיא וליפא רָאנ ,סעשזדעלָאק ערענעלק יד ןופ

 זענעז סָאװ ןטנאודַארגיטסָאּפ יד .עטנרעלענ עטמסירַאב רַאפ דובכה תארי

 -רעדנָא ל?סיבַא ַאי ןֶא ןבייה ןרָאסעפָארּפ ןרעו וצ געוו ןפיוא ןיילַא ןיוש

 רעבָא ,רירַאב ןרעטנענ ןיא ןעמוק ייז עכלעוו טימ ,םרערעל ערעייז ןענָאק

 .תומיגּפ יילרעלכ ןכוז ןלעוװ ןטנַאודַארגרעטנוא יד

 דוַאװרַאה ןופ טנַאודַארג ןכעלטינשכרוד םעד ןנערפ לָאז עמ ןעוו

 סייא טכַאמענ טָאה סָאװ רָאסעפָארּפ רעד ןעוועג זיא'ס רעוו טעטיזרעווינוא



 טיריי עירעפמיא יר

 ןיא ?יּפואק , ."יפואק , ףיוא ןזייוונַא עֶלַא ייז ןלעוו םשור ןטפסעדנ םעד ייז

 ןרָאװ עג טשינ לָאמנייק ןיא סָאװ ,דנַאלּפוָאק ןופ ןעמָאנ רעטצריקענּפָא רעד

 92 וצ קירק ראי רָאפ ַא טימ ןברָאטשעג זיא רע םגה ,רָאסעּפָארּפ רעלופ ַא

 ןצִיַאג ןייז ןיא ,רעטרָאּפער-ננוטיײצ ַא ןופ חומס םעד טָאהעג טָאה רע .רַאי

 סאו דנעב 4 ןופ עינַאלַאטנַא ןַא טלעטשענפיונוצ רע טָאה ןכעי ןגנַאל

 -עייז עא טּבינקעגנָא ןבָאה ןטנאודַארג יד ?ייוו ,ךס ַא טפיוקרַאפ ךיז טָאה

 רע תמחמ ,"יפואק , ןופ ןָאזרעּפ רעד טימ תונורכז עשימעדאקַא ער

 טשינ ענייז ןופ ןוא ,?אטורב ץנאנ ןגָאזניירַא טגעלפ ,םדָאדארּפ ַא ןעוועג

 .ןריזומא ךיז סָאלק רעד טגעלפ תומכח עקידנליוו

 .טירטנעצַאנע רָאנ ,ץַאיַאּפ רעטסנרע ןימ ַא רָאנ טשינ ןעוועג זיא רע

 רעמָאט .ןרעה ןעמוק םיא ןגעלפ רעטרעדנוה ןוא ןענעייל טפָא טגעלפ דע

 .ןיִּפוָאק ןופ טינשּפָא ַא טאהעג רע טָאה ןָאטענ טסוה ַא רעצימיא טָאה

 קיטיינ טשינ ןיא סָאד רעבָא) ,ןעועג טשינ לָאמנייק רע זיא טזָאלעגוצ

 רעשיּפיט ַא ,האירב ענדושט א ןעוועג רע ןיא ןטנעדוטס יד רַאפ .ןעוועג
 ןימ 8 יי רע זיא ןרָאסעּפָארּפ ערעדנַא ןופ ןניוא יד ןיא .דָאסעּפָארּב

 .טייקשירטנעצַאנע רעשרעדניק ַא טימ ,רעפ טשינ ןוא רערעל-לאוזַאנמינ

 .טריגירטניארַאפ ןטנעדוטס יד טָאה ָא-סָאד עקַאט

 עסיורנ תמא יד ךיוא ןוא ,"יפוָאק , ריא ךיז טָאה טעטיזרעווינוא דעדעי

 טעטיזרעווינוא רעד ןיא טלָאוו ןייטשנייא .טיילסטפַאשנסיװ ןוא עטנרעלעג

 ףיורעד קידנקוק טשינ .גנוטכַא סיורג ןייק ןפויעגסיורַא טשינ ןדנוא ייכ

 --ָאי רעודנוא ןופ ןואג-סטפַאשנסיו רעטסערג רעד ןעוועג זיא רע סָאוװ

 .טרעדנוה

 רעבָא בר ןקיטפנוקוצ א יו ךיז ףיוא ןקוק טנעלפ רוחכ-הבישי א

 זיא סָאװ םענייא רַאפ םענעי טכַארטַאב טָאה רע .ה .ד ,הבישיח-שאד

 ףיֹוא ןקוק ןטנעדוטס יד .,ןרָאּפשנָא טשרע ?יוװ רע וו ןטרָאד ןעגנַאגרעד

 עירָאגעטַאק רעדנַא רָאנ ַא ןיא ןיא סאו םענייא ףיוא יוװ רָאסעפָארּפ רעייז

 ראפ רָאסעּפָארּפ רעייז זַא ייז ןסייוו ןסיוו םירָאיו ,ייז רַאֿפ טשינ זוא סָאװװ

 טשינ ןיא יז ןזט ןענייפ ייז סָאװ טכעוו ַא ןיא טבעל ןוא קיצניוו טניר

 ,טנַאסערעטניא

 וירכ ןעמ טסוסַאב לָאמַא ,ללכה ןפ יאצוי עכעלטע ןארַאפ ןענעז סע

 יד ןופ ןרָאװעג עּפשומ זיא ןבעל ןייז יו טלייצרטד סָאו טנעדוטפ ַא ןופ

 רעבא ,ןענעייל וצ תחנ א יאדווא ןענעז ןסָאגסיא עשיריל עכלעזַא ,ןסרוק

 סָאוו עיצַאריּפפניא יד ,ןסיידסיױורַא ךיז דעכלעזַא רענייא ןָאק טרעדנוה ןופ

 ןיפ ןטרעוװו יד ףיוא ןָא טזייױו סָאו רָאסעּפָארּפ ַא ןופ טסוקַאב סָאלק ַא

 .ףינכעט ןכוז ןטנעדוטס .סיוא דלַאב ךיז טּפעוװ סע .ענד ַא ףיוא זיא ןבעל

 .המכה-טלעוו רַאֿפ טשינ ןיא ּפָאק רעייו

 טריפעג טאה סָאװ ?בייו גנוי ַא טלעטשענּפָא ךימ טָאה ןגָאטכַארַאֿפ

 עקט:עדוטס ַא ןעועג זיא יז .יז קנעדעג ךיא יצ טנערפענ ןוא דניק ַא
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 קא ב ָא ר .א .א

 זָאנ ריא .ןטיבעג ךיז יז טָאה רָאי עכעלטע עטצעל יד ןיא .קירק רָאי 4 ַא טימ

 םַאהעג טָאה רעטָאפ ריא שטָאכ ,טשינ ןעמָאנ ןיימ יז ,טקנעדעג ךיא בָאה ןעמ

 ךעלריימ .שזדעלַאק םענעי ןיא ןעמוקעגנָא זיא יז רעדייא רימ ןופ טכווועג

 !בייה ןוא הנותח ןבָאה ייז ןעוו ןורכז רעייז ןופ לסיב ןשּפיה ַא ןרילד

 רעדרַאװרַאה עקילָאמא עניימ ןופ ךס ַא .טײקשיטַאבעלאב ַא ןדיפ |

 ןגעווטסעדנופ ןעקנעדעג ,ךיז ןעז טשינ רָאי קילדנעצ 9 ַא ךָאנ ,ןטנעדוטס

 לעזַא ָאד ןענעז סע ןוא ,ןסרוק ערעייז טימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןיב ךיא זַא

 ,רערעל רעייז ןופ רעכיב יד וליפא ןענעייל וצ דיז ןריסערעטניא סָאו עכ

 .ןטנעדוטס רעטנזיוט יבגל סָאד טײטַאב סָאװ רעֶכָא

 .שרעדנַא סעּפע ןיוש סָאד זיא ןטעטלוקַאּפ עלענַאיסעּפָארּפ יד ןיא

 רָאטקַאד ַא רַאנ טשינ ןיצידעמ ןופ רָאסעּפָארּפ ַא זיא ךעלריטַאנ ןטרָאד

 יקָאד רעטמירַאב ַא רָאנ ,ןרעו וצ סָאד ךיז טעּפאוק טנעדוטס רעד סָאװ

 כע זיא ָאד .ץנעדורּפסירוי ןופ ןטנעדוטס יד טימ ךיוא זיא ױזַא ,רָאט

 שאד רעד יו עיניל רעבלעזרעד ןיא זיא סָאװ רוחב הבישי םייכ יו טקנוּפ

 .הבישיה

 ש רעשידיי ַא ןיא רערעל רעד .ךיילגרַאפ םוצ ןעמוק ריִמָאָל טציא

 ר רעד רעדָא רערעלילוקסייה רעד יו אדבוע רעדנַא ןַא ןצנַאנניא טָאה

 ןרעטלע םירָאװ ,ןבילקענּפָא רעמ ןענעז ענייז םידימלת יד ,סנטשרע .רָאסעפ

 ;שיטסילַאעדיא ַא ןבָאה ןזומ ?וש רעשידיי ַא ןיא רעדניק עדעייז ןקיש סאוו

 ףרַאד רערעל רעד .םעד טימ ןעמעננָא ךיז ןזומ דעדניק יד ךיוא ןוא ,ץוצנ

 .ימסנידרַאפ ערעסערנ ןבעג ייז טעװ סָאװ קינכעט ןייק ןענרעי טשינ ייז

 ,כָאר ןעייטשרַאפ ייז .טלעוו רעדנַא ןַא ןיא ןריפוצניידַא ייז זיא ָאדכוע ןייז

 ךיוא ןעייטש ,סרערעל עשידיי עטסרעמ יד .םעד וצ וצ ךיז ןסַאּפ ייז ןוא

 ןוא ,ןלוש-גנוריגער יד ןיא סעגעלָאק ערעייז יו הנרדמ רערעכעה א ךס ַא

 ;=יג סָאװ ,סרערעל עשידיי יד תבוטל ךיילגואפ רעד זיא ראפרעד

 .סָארג ילתפנ ,םחנמ ,ושָאטַאּפָא יו ,ןטארעטיל ןייז וצ סיוא לָאמַא ךָאנ ךיז

 -נעטשרַאפ ערעסעב ַא ןַארַאפ זיא סע סָאװ טשינ רעדנווװ ןייק ןיוש זיא

 ןגעװ םשינ ךיז טידנַאה ָאד םירָאװ ,דימלת ןיא רערעל ןשיווצ שינעד

 גוַאה סָאד ןקריװַאב טימ ןָאט וצ רימ ןבָאה ָאד .סעמָאלּפיד ןוא סנכייצ

 יצ ןדנובעגוצ ןײז לָאז רע זַא ןריגירטקשדניא םיא ,דניק ןופ זומ םצד ןוא

 ןשיווצ דנוב א ךיז טבעוו ָאד .ןטרעװ ערעײט 5 ָאט סָאװ טלָאפ ףלװעַאב ַא

 !צנַאג ןפיוא טּפָא טרעיודעג סָאװ עיצַאריּפסנָאק ןימ ַא --- דיטלת ןוא רערעפ

 יד ןופ ,ןטיײצ-עיזַאנמיג עטלַא יד ןופ ךשמה םעד רימ ןבָאה ָאד .ןבעל

 .רעקלעפ עטקירדרעטנוא ייב םידומיל עמייהעג

 עטצעל יד, טסייה סָאװ גנולייצרעד עצרוק ַא טָאה עדָאד סנַאפלא

 סאזלע ןיא רעדניק סָאלק ַא ןגעו ךיז טדער ָאד ."עיצקעל עשיזיוצנַארפ

 ראטשנא שטייד ןרָאװעג זיא ןענרעל ןופ ךַארּפש יד רעדייא גָאט םעד ןיא

 םייצ ךָאנ םָאה רערעל רעטיזיוצנַארפ רעשײטַאירטַאּפ רעד .,שיזיוצנארפ
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 שידיי עירע פמיא יד

 ןפיוא ןביירשנָא ןוא רעדניק עננוי יד ןופ ךעלצרעה יד ןדניצוצנא טָאהעג

 תונזעג ךיא) "ךיירקנארפ לָאז ןבעל גנַא" , שיזיוצנַארפ ןיא ?ווָאטצרַאװש

 טָאד ויִא רעכיז רעבָא ,רעטרעװ יד ןעוועג ןענעז סָאד יב טַארוקַא טשינ

 "עג ןרעוו זומ גנולייצרעד יד טנעייל סָאװ רעדעי .((טסײג טז8א ןיא ןעװעג

 ץשיזיוצנַארפ ןקורסיורַא טזומעג ךיז ןבָאה סאלק םענעי ןופ ןוא ,טריר

 ,ןשטייד יו טכַארטאב ןרָאװעג ייז ןענעז שיטילָאּפ םנה ,ןטָאירטַאּפ

 -עבָא ,רערעל ןשיזיוצנארפ םענעי תניחבב ןענעז סרערעל עשידיי עֶלַא

 זיא טכַאמ יד סָאו םעד כילוצ ענַא* רערעסעבכ ַא ןיא ייז ןענעז ןטסקיצניוװ

 עֶלַא ןלייצרעד ייז ,רעדניק יד טימ ןהנעטנייא ןענָאק ייז .ייז ןגעק טשינ

 ןצנַאיפנייא ןוא עטכישעג רעשידיא רעד ןופ תואלפנו םיסינ ענעבייהרעד
 רעייז ןרעטש טשינ חלילח טעװ סָאװ שוה ןלערוטלוק ןטנוזעג ַא ייז ןיא

 .גנַאגרוטלוק ןוא םזיטָאירטַאּפ םענַאקירעמַא

 זעּפ םענעי ןיא ןקריוו וצ טייהננעלעג יד ןבָאװ סרערעל עשידיי יד

 רעקידרעטעּפש רעד .דניק ןופ רעטקטרַאכ רעד ךיז טרימרָאפ סע ןעוו דָאיר

 ענַאט;:עמיטנעס טימ סידָאּפס ַא ןיוד םיא לָאז עמ זַא טשינ ליוו טנעדוטס

 רעד ןֹופ דניק סָאד .שיניצ ךס ַא ןרעוו ,טייצ רעקיטציא רעד ןיא .הינינע

 ףױַאד רַאפרעד .שיניצ ןרעוו וצ ןעוו טאהענ טשינ ךָאנ טָאה לוש רעשיריי

 -;נ דעד ףיוא ,לָאירעטַאמ ןייז ףיוא רערע?ל ןשידיי םעד ןייז אנקמ ןעמ

 ,ךירדמ א רָאנ תועידי ןופ רעבענרעביא ןא זיולב טשיינ ןייז וצ טייחננעל

 ןופ םידימלת יו ןענעייל וצ ןעמוקעגסיוא רימ ןיא ֿלָאמ ןייא טשינ

 יי ,םייבר ערעייז טיפ ןרָאי ךס ַא ךָאנ ךיז ןענעגענַאב ןלוש עשידיי יד

 לוש עשידיי יד סָאװ םעד רַאֿפ הבוט ריכמ ןענעז ןוא יז ןצעש יז
 ווייב רעקילדנעצ ןעמוקעגנָא ןענעז ,המחלמ דעד תעשיב .ןבעגעג ייז טָאה
 יד ,ַאקסַאלַא ,אערָאק ,ןאּפַאי ןיא ןעניפעג ךיז ןבָאה סאו םידימלת ןופ

 וצ סָאװ הגרדמ ַא ןיא סָאד טָא .סרערעל עשידיי וצ ,ןעלזדניא עשיפיסַצּפ

 ןַאַאפ טשינ זיא'ס ווו ןטרָאד .הכוז ןרָאסעפָאיּפ ךס ןייק טשינ ןטנעז ריא

 ןיא ליצ רעקידתופתושב ןייק ָאטשינ זיא'ס וװ ,דנובוצ רעכעינעזרעּפ ןייק

 .רעכיב ןייֵלַא ןענעייל ןופ ןעמוק ןָאק סָאװ ַאזַא ,עשינַאכעמ א העּפשה יד

 תוריבש יד .לדונ ןייז ףיוא ןענייו טשינ רערעל רעשידיי רעד לָאז
 טייצ .סרערעלישזדעלָאק יד ןופ יו רעקיצניוװ לָאמַא ןיא טמענ רע סָאװ
 ישזדעלאק רעד ךיוא .קיצניוו יױזַא רעדָא ליפ ײזַא טקנוּפ רע טָאה ךיז רַאֿפ

 יעפַארּפ רערעכעה רעד סע זיא לָאמַא ,ךיז רעביא םיטַאבעלַאב טָאה רערעל

 ןָאק -ע שטָאכ רֹוב ַא זיא סָאװ ,טנעדיזערּפ-שזדעלַאק רעד לָאמַא ,רָאס
 -ע טָאה רשפא .טעטילַאיצעּפס רעגנע רעייז ַא ןיא טַארָאטקָאד ַא ןבָאה

 ערעקיצרַאה ךס ַא ןכָאה ןָאק רע רעבָא ,עירָאטידיוא עסיורג ַאזַא }
 "וצסייא יװ ָאטשינ ,ךיז טכוד ןיא תחנ רערעסעב ןייק ןוא עירָאטידיוא

 וצ סכות דניק א ייב טייקיאעפ יד ןפאש ןוא טייקכעלנעזרעּפ ַא ןעמערופ

 .ןטרעוו ןייז
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 לכה ךס ַא ןכַאמ ֹוצ תלוכיב ,ךיז טכוד ,ןיא רענעייל רעדעי

 ,ןטקאפ טימ ןוא תויאר טימ טעװעקיּפעגנָא ןענעז סָאװ ךעלטיּפַאק יד ןופ

 אנא םעד טָאה רענעייל רעדעי טשינ זַא טנַאקַאב רימ זיא טוג וצ רעבָא

 סָאװ גנואיצַאב עטלעטשעגנייא ןַא זַא טרפב ןוא ,חומ ןשירעשרָאפ ,ןשיטיל

 .ןטנעטונרַא עטסעב יד ךָאנ וליפא ,גנירג ױזַא טשינ ךיז טייב וויטאנענ זיא

 ןיא ןעגנוריסַאּפ ענעדישרַאפ סָאװ ןטָאש רעד ,סָאנ רעד ןופ יירשעג רעד

 .ֿכסימיטעּפ ןוא רעקיטּפעקס םענופ ןניוא יד ןיא ךיז ןפרַאו ןבעל ןשידיא

 ,געװ ןיא ףננ ןבא ןַא יו טייטש ןילַא סָאד --- "ןיינ , ןגָאז וצ עבט יד

 הָצרּפ יד ןֹופ ןובשז ןצרוק ַא ןכַאמ וצ תוחּפה ?כ29 ךיז טניול רַאפרעד

 ,רו ןזציקה תילכתב ןָאט ךיא לע סָאד ןוא .שידיי תבוטל ןעגנוזייוונָא עשיט

 'ראֿפ ייז ,שידיי רעדניק יד ןענרעל וצ ןיא םירקיעבש רקיע רעד (

 -שעריא רעייז וצ ןרילעּפַא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןריסערעטניא

 לָאנמיצַאנ סָאד - .ןבָאה רעדניק עלַאמרַאנ עלַא טעמכ סָאװו שוח ןשיטסיל

 טסייו עמ ןעוו ,טלקיװטנַא קרַאטש זיא טועימ א ןופ רעדניק ייב ליפעג

 ןדיא עטסווװאכ ןופ ןעגנופאש יד ןיא .ןעגנערבוצסיורַא יױזַא יו רָאנ סע
 יעדא ןדייז םעד ןגעוו ,ןרָאי-רעדניק יד ןופ תונורכז יד טּפָא ךיז ןזייווַאב

 .שידיי טדערעג טָאה סָאװ ןעבָאב

 זַא ,ןָאטענפיוא טשינרָאנ טָאה לוש עשידיי יד זַא תמא טשינ זיא סע
 -יריי רעדָא רעביירש םוש ןייק ןסקאוועגסיוא טשינ זיא ענעריובעניה ןופ

 טײקטנװַאהַאבמוא רעד וצ ןרעהעג ןעגנונעקיילרַאפ יד טָא .,רערעל רעש

 ,ןופצ ןיא ייס .ןזיירק עטנענילעטניא ןיא וליפא זדנוא ייב טשרעה סָאװ

 ןכיירש סָאװ ענעריובעג-יה רעקילדנעצ ךיז ןעניפעג ,עקירעמַא-םורד ןיא ייס

 רעבָא ,ייז טקיטומרעד עמ ןעוו ,ןביירש ןענעק סָאװ רעמ ךָאנ ןוא שידיי

 יא ןַא טימ שטנעמ א ןייז ףרַאד עמ ןַא עקיטנעהּפָא ַאזַא זיא הביבס יד

 ,הביבס רעדנַא ןַא טפור וצרעד ןוא ,ןלעטש וצ ןגעקטנַא ךיז ןליוו םענרעז

 רעסיודג רעייז ַא ,ןרילבַאטע וצ ךיז טניול סע וו ןוא ּפִֶא טצַאש עמ ווו

 -עג רענַאקירעמַא ןענעז סעלוש עשידיי יד ןיא סרערעל יד ןופ טנעצָארּפ

 .ענעריוב
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 שידריי עירעפמיא יד

 םייב ,טלעג ןָא .ךיז טזָאל סע ווו ןענָאמ ןעמ זוט ןעלטימ-טלעגנ יד (2

 .ןָאטּפױא טשינ ךס ןייק ןעמ ןָאק ,דמעמ ןשיפָאנָאקע ןקיטציא

 רימ ,ןריזינַאגרַא רעסעב ךיז ןעמ ןומ ןעלטימ יד ןפַאש וצ ידכ (3

 רֶא רעמ ןייז ןלעוו רימ ןעוו .סרעריפ ןייק םיכדה ונתונוועב טשינ ןבָאה

 ינעיינ-טונ א ןארַאפ זיא סע ןעוו .סרעריפ ןקו-סיורַא ךיז ןלעוװו ,טריזינַאג

 ןעוו .שארב ךיז ןלעטש סָאװ טלעג טימ ןשטנעמ ךיז ןעוואי ,טפעשעג קיד

 ,תֹורּפכ ףיֹוא גיוט סע זַא ?לדנַאה םענענייא רעזדנוא ףיוא רעבָא ןנָאז רימ

 רעשימאניד ןייק ןפורּפָא טשינ רעכיז ךיז טעװ ,רענרע ןיא טייג סע זַא

 .ןפ"עה וצ ידכ ןסיורד ןופ שטנעמ

 "עז סָאװרַאפ טגערפעג רימ טָאה ןטסימיסעּפ הנחמ רעד ןופ רענייא

 ןוא סרעריפ ןַארַאפ ןעײטרַאּפ ןוא ןעגנונעװַאב עשידיי ערעדנַא ייב ןענ

 עשיטילָאּפ עלַא (א) :ץורית רעד זיא ,לטלעוו שידיי רעזדנוא ןיא טשינ

 לעזַא ןיא ךיז ןָאק רעריפ רעד .עלערוטלוק יו דעכינ וצ ןעיצ ןעגנוגעווַאב

 יסירָאלּפַא ןעמוקַאב ,ןבעלסיוא ךיז ןָאק רע ,טנעה יד ןריפעצ רעכיג עכ

 .עסַאמ ןייק ללוכ טשינ ןיא ןוא ,עליטש ַא זיא הביסמ-רוטלוק יד ,ןטנעמ

 סרעריפ עתמא ןייק טשינ רימ ןבָאה ןעגנונעװַאב ערעדנַא ןיא ךיוא (ב)

 ר"ר רעד ,זייוו ןפיטס רעד ,לַאשרַאמ סיאול רעד זיא ווו ,רָאּפ ַא ןיא ץוח

 סָאוו עקיצנייא יד רשפא ןענעז ןַאמדלָאג םוחנ ןוא ןוירוג ןב ?סענגאמ

 ,םייו ךיא יו טייו יױזַא ,ןַאמדלָאג .רוד םענעי ןופ ןבייבעג ךָאנ ןענעז

 ףיוא ןצענערגּפָא טשינ ךיז טעוו רע רעבָא ,שידיי וצ שיטאּפמיס ןינַאנ זיא

 ,הלשממ ןייז זיא םוטנדיא עצנַאנ סָאד ןעוו םעד

 עלַא ייב סָאװ טָאטשינא .עדנַאגַאּפָארּפ יד זיא רקיע רעטרעפ רעד (4

 ןקיוּפעצ ןיא רדסכ ןעמ טלאה -- לאדעיי ןיא ךיוא ןוא -- תומוא ערעדנַא

 זדנוא ייב זיא ,שינעעשעג-רוטלוק עדעי טזָאלבעצ עמ ןוא ןעננוכיידנרעד יד

 ,טצעשעגנירג טשינ ןרעוו ןעננופַאש ןוא סרעפַאש ביוא ,טרעקרַאֿפ טקנוּפ

 ןרעה רימ .עויטַאנעג א זיא עדנַאנַאּפָארּפ דעזדנוא .טרירָאנגיא ייז ןרעוו

 י'דנוא ,עקיסעמלטימ עלַא ןענעז רעביירש עדעזדנוא ןַא רדסכ ןענעייל ןוא

 סגטסכעה ןטלַאהנֶא טעװ םויק רעזדנוא ,עּפַאנק ַא ןיא רוטַארעטיל רעז

 ןימ ַאזַא ןופ .וו .א .א ,רענַאקיהַאמ עטצעל יד ןענעז רימ זַא ,רוד ַא ךָאנ

 ַאּפָארּפ זַא טלַאה ךיא .ןעמוקסיורַא טשינ סטוג ןייק ןָאק עדנַאגַאּפָארּפ

 ךרכ ןטלװעַאב ַא רַאפ עדנַאנַאּפָארּפ רעבָא ,רַאנלוװו זיא ךיז רַאפ עדנַאג

 א םינּפא ןבָאה ערעזדנוא סרעביירש ןוא סרעוט עטפרעס יד .ןופ א ןיא

 רעבָא םוטעמוא סנגיובנלע עדעייז טימ ךיז ןּפוטש ייז .גנוניימ עטרעקרַאפ

 טסייה סָאד ,רוסיא ןַא ייז ייב זיא רוטלוק רעשידיי רעד רַאפ עדנַאגַאּפָאדּפ

 ַא יו ךעלנעזרעּפ ייז טרימַאלקער רענייא ןעוו רעבָא ,עמַאלקער עקיליב

 .ּפָארַא ןייש ץנַאג ןגעווטסעדנופ סָאד ייז ןעננילש ,דיחי

 גיעלעג יד טאהעג בָאה ךיא ןוא -- טלעוו-רוטלוק רעטיירב רעד ןיא

 א ץנערוקנַאק יד ןיא -- ןָא טיינ סָאװ םעד וצ ןקוקוצוצ םוג ךיז טייה
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 ק ַא ב ָא  .א .א

 ַא -- לשמ ַא רַאּפ רוטַארעטיל רענַאקירעמַא יד ןעמענ רימָאל .עסיורג

 עיצוטיטסניא עדעי ,טנגנענ עדעי רעבָא ,רוטַארעטיל עקידנסקַאו עסיורג

 טעוו .ןשטנעמ עריא ,וטפיוא ריא ןייז םסרפמ ןוא ןסיירגנ וצ ךיז ןכוז טעװ

 יטסניק ,רעביירש רענַאקירעמַא אזַא ןוא ַאזַא ןגעוו ךוב ַא ןביירשנָא ריא

 ץלַא ןוא ןדנָאפ טימ ןרעו טקילגַאב ןיוש ריא טעװ ,רָאטיזָאּפמָאק ,רעל

 יא ךוב ַא ןבענסױרַא ליוװ סָאװ רעשרָאפ רעשידיי רעד .רעדנַאנַא טימ

 ךָאנרעד ןוא תואצוה ענענייא ענייז ףיוא ןָאט ןזומ סָאד טעװ ןצרּפ רעב

 .ןרעוו טקידיילַאב רעדָא טרירָאנגיא

 ןזיירק עשידיי עלַא ךיז ןלָאז עדנַאגַאּפָארּפ עטיירב ַא ןריפוצנָא ידכ (2

 א ןיא ןרימרַאפ --- ןעניירַאפ עשיטאמַארד יצ ,ןרָאכ יצ ,ןבולק-ןעייל וצ

 ןוא ןענַאמ ןוא ןרעדָאפ טימ ןבעגפָא ךיז לָאז סָאװ עּפורג רעלעיצעּפס

 | .סעיצקַא ןריפנָא

 לֶאֹז ןימ זיאטשינ-ןבלעוו ןופ ,ןעגנולמַאזרַאפ עשידיא ףיוא זַא (6

 יסנָאמעד עּפורג עצנַאג יד לָאז ,טשינ רעמָאט ןוא ,ןטָארטרַאפ ןייז שידיי

 טלָאװ לָאמ ייווצ רעֿבָא לָאמ ןייא זיולב ,לאז ןופ ןרישראמסיורַא זויטַארט

 םעד ףיוא ןענַאטשרַאפ ןיוש ךיז טלָאװ םלוע רעד ,ןָאט טפרַאדַאב סע ןעמ

 זיא ,שידיי ןעייטשרַאפ סָאװ קיצניווװ ןייז ןלָאז סע ןעוו וליפא ,?כשה רסומ

 ןשידיא ַא ףיוא המיב רעד ןופ ןעגנילק לָאז ןושל עשידיי סָאד זַא כוח ַא

 .גניטימ

 -וקוצ רָאנ ןעניפעג רָאנ טשינ ךיז ןלָאז ןקעטָאילביב יד ןיא זַא (

 ןייז ןלָאז ןלָאטיּפש יד ןיא ךיוא .טייצ וצ טייצ ןופ רעכיב עשידיי ןעמ

 ןליפש ןוא ןענעיילרָאפ ןעמ לָאז ןטנעיצַאּפ יד רַאפ ןוא ,רעכיב עכלעזַא

 ,שידיי ףיוא

 ךס ַא ןעייג סע וװ סלוקסדייה ענעי ןיא דומיל ַא ןרעוו לָאז שידיי זַא (8
 ןרעטלע יד טימ ןהנעטנייא רעירפ ןעמ ףרַאד ךעלריטַאנ .רעדניק עשידיא
 ַא ףיֹוא ןטסעמרַאפ עכעלטננוי .אפוג ייז ןופ העינמ יד ןיא טפָא םירָאװ
 .רָאי ןיא לָאמ עכעלטע ןעמוקרָאפ ןפרַאד לקשימ ןטיירב

 ןטנעדוטס עשידיא טנעצָארּפ ןסיורג ַא טימ סעשזדעלָאק יד ןיא ךיוא

 -עטיל רעשידיי רעד רעביא סרוק ַא סנטסקיצניוו ןרעוו טריטקעיָארּפ ףרַאד

 ימָארּפ יד םימ ןקידנעטשרַאפ ךיז ןעמ ףרַאד ןָאט וצ סָאד ידכ .רוטַאר

 -ַארּפ ,סרעביירש ,ןלַאנָאיסעּפָארּפ ,םינבר ,טָאטש ןופ סרעוט עשידיא עטנענ

 יב ןעגנולעטשסיוא ןוא ,סעיצקעל סעירעס ןרישזנַארַא וליפא --- ןרָאסעּפ

 .םכילע-םולש ,ץרּפ -- טיײצ-רָאי ַא ןופ טייחננעלעג רעד

 ףרַאד רָאנ טשינ .ָאדבוע ןַא ךיז רַאּפ רעדעי ,ןבָאה םידיחי ךיוא (9

 ףרַאד רע רָאנ ,שידיי לזלזמ זיא סָאװ ןכלעזַא ןעלגילפ יד ןנַאלשּפָא רעדעי

 ףרַאד סע ןוא .םעד ןגעװ סעומש ַא ןּפינקוצנָא ויטַאיציניא יד ןעמענ
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 שידיי עירעפמיא יד

 אדר לָאכעלַא זיא סע רָאנ ,ןפוא םענטעמַאה ַא ףיוא ןרעוו ןָאטענ טשינ

 ףרַאד עמ זַא ךיז םייטשראפ .ןינע םעד ןעגנערבוצניירַא טייהננעלעג א

 .סרעקיסַאלק יד ןופ ןעמענ יד יו רעמ ןסיו

 סעצנַאװ יד רעטנוא טלכיימש רענעייל ןייא טשינ זַא רעכיז ןיב ךיא

 ןיילַא רעביירש רעד רע טוט יצ ,ונ ,ערעדנא טסייה רע , ךיז ייב טכַארט ןוא

 ץלַא סָאד וט ךיא זַא ןרעפטנע ךיא ןָאק םעד ףיוא ?"טנשרד רע סָאװ סָאד

 -ערעדעי טשינ תמחמ ,ןבעגעגנָא טשינ ָאד טרעװ סָאװ ,רעמ ךס ט ןוא

 -עז םנַאקַאב זיא רימ יװ טייוו ױזַא .ץלַא ןריפוצסיוא ענַאל רעד ןיא ןיא

 טקַאטנַאק ןיא ןעמוקעג ןיב ךיא ןעמעוו טימ ןשטנעמ קינייװ ןַארַאפ ןענ

 דער ךיא .שידיי ןגעװ תועידי רימ ןופ ןעמוקַאב ןבָאה טשינ לָאז סָאװ

 -לעטשעגנָא-טסָאּפ ,סרעלדנעה וליפא רָאנ ,רודה ילודנ יד ןופ טשינ ןיוש

 ןסנעדוטס רעטנזיוט רעקילדנעצ יד ןופ .ןענַארָאטסער ןיא סרעווראס ,עט

 שפיה א ןוא רוטַארעטיל עכייד ַא טָאה שידיי זַא טסווועג עלַא טעמב ןבָאה

 םשינ .טפַאשרעריטרַאמ ןוא םוקפיוא ריא ןגעוו ןטקַאפ עטנַאסערעטניא ?לסיב

 ?םיבַא ןענרעלוצסיוא ךיז ןרָאװעג ןניוצעגוצ זיא עקטנעדוטס עטייאיונ ןייא

 ךיז ןבָאה עלַא זַא ןגָאז ןָאק ךיא .סערעטניא םעד ןקעוו ַאזַא ךרוד שידיי

 זַא טליפעג ןבָאה סרעדנוזַאב סעגעלָאק עניימ .םעד וצ ךעלדניירפ ןניוצַאב

 רימ ןיא טלָאװ קוביד ַא יװ ,ץוצינ ןדמערפ ַא סעּפע ךיז ןיא בָאה ךיא

 ריא זַא ךיז םכוד רימ רעבָא ,סיורָאּפ ןייג וצ רימ טרעטש סָאװ ןײרַא

 יּיב םעד ןיא ,ךיז ייב טשינ יאדווא ןוא ,ייז ייב ןלַאפעגּפָארַא טשינ ןיב

 .שטנעמ רעיירפ ַא יו ל?דנַאה ךיא ןַא ןייזטסזוו

 "ננע ירד ןיא שידיי ןגעוו ןציטָאנ ףיוא ןריגַאער ןָאק ריחי רעדעי (10

 רעקיטירקירעטַאעמ א וצ ,לשמל ,ןביירש .ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ עשיל

 "טריסערעטניא ןייז ןענָאקרעדנָא ןוא גנולעטשרָאפ עשידיי ַא טביופ סָאװ

 רעד ןגעוו "זמיטט קרָאיוינ, רעד ןיא ,לשמל ,םיינ לקיטש ַא בוא .טייק

 ,ןבירשעגנָא טוג ןיא ,פ"ר ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ גנוטארפיוא

 כולש רעביא ןטרָאד גָאלָארקענ רעד ןעוו רעדָא ,ווירב-קנַאד ַא ןקישניירַא

 עיצקַאדער יד ןכַאמ קיּפָאקוצ ,רעדיוו ,ןתועט עכעלטע טָאהעג טָאה ןשַא

 ידנעצ ,ןטכירדַאפ ייז ןוא ןזיירג רַאּפ ַא טּפַאכעגנירַא ךיז ןבָאה סע זַא

 -ַאקירעמַא רעד ןיא שידיי ןגעוו תועידי ךיז ןזייווַאב שדוח ַא לָאמ רעקיל

 וצ טייהנגעלעג יד סיוא טשינ ןצינ רימ .ןלַאנרושז ןיא ןוא עסערּפ רענ

 .טקרעמַאב ןוא טנעייל סָאװ םלוע רעקיּפָאקוצ ַא ןַארַאפ זיא סע ןזַא ןזייוו

 לקיטש ַא ןַארַאפ זיא סע ווו םוטעמוא ןָאטעג טרעוו ןילַא סָאד טָא

 סָאװ ןשטנעמ טימ גנולײטּפָא עדנַאגַאּפָארּפ ַא ןַארַאפ זיא סע .גנוגעוואב

 . רָאנ ,םיכירדמ ןייק טשינ ןבָאה רימ .ןָאט וצ סָאװ רעדילגטימ יד ןזייוו

 טלַאה עמ רעדָא .ךיז וצ טּפעלש רענייא רעדעי ווו ,ךעלזיילק עטרעטילּפשעצ

 םורַא ךיז טסייר עמ רעדָא ,רעטלעג-םימוליש יד ןגעוו ךיז ןגידקסורַא ןייא ןיא
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 2 א ב ָא ר .א .א

 -יַצנייא רעד יו שידיי םויק -- רקיע עמַאס רעד ןוא ,ןכַאז-ייטרַאּפ ןגעוו

 .ןעמ טעזרַאפ --- קלאפ רַאפ ןבעל רעגייטש ַא ןטלַאהוצנָא ?טיט דעק

 רימ טלייצרעד סָאװ דיא-לּפמעט ַא טימ ףיונעצ ךיז ףערט ךיא ןעוו

 עיצַאנימירקסיד ןגעקטנַא ןפמַאק יד טיט ל?ּפמעט ןייז ןופ ןקילג יד ןנעִיו

 ןבעל ןופ ליצ רעצנַאג רעד יו ױזַא ,ןָא טריפ עיצַאזינַאגרָא ןייז סָאװ

 {0 26 64 שטנעמ ַא יװ ןעמונעגנָא ןרעוו וצ זיא ןדיא א ייב

 ןייז טשינ ןלעװ סע בוא קיטיינ זיא ץלַא סָאד סָאװ וצ םיא ךיא גערפ

 ?ּפמעט רעקיטרַאסיױרנ ןייז זַא טשינ רע סייוו יצ םיא גערפ ךיא ?ןדיא ןייק

 ,ןטסירק וצ ןרעוו טפיוקרַאפ טעוו ןוא ןעוועטסוּפ םורַא רָאי 75 יצ 80 ןיא טעוו

 ,בולק-טרָאּפס ַא ןיא ןעמונעגנָא ןרעוו וצ זיא ףמַאק רעצנַאג רעד ביוא ןוא

 וַא טשינ ךיוא טביולג סָאװ רעירָאטינוא ַא ןרעו וצ רעגנירג ךָאד ןיא

 -נײרַא ןרעו םעוו רע ןוא ,איבנ א רָאנ ,טָאנ ןופ ןוז ַא ןעוועג זיא סוזעי

 .םיחלג ןרעוו ןענָאק ךָאנ ןלעוו רעדניק ענייז ןוא ןעמונענ

 קלאפ ַא ךיז ןפור ןדיא יד טכער ַא סָאװ טימ ןדיא ַאזַא גערפ ךיא

 רַאפ קלָאפ ַא ןענעז םילארשי יד ךעריטַאנ) ןדיא יז טסינ ןפַאש ייז ביוא

 סָאד ןוא (טייקטסוּפ ערעזדנוא ןקעד טשינ ןענָאק ןעגנופַאש ערעייז ןוא ךיז

 ַא סָאה ןכַארּפש עשידיא טטשינ .ה .ד ערעדנַא ןיא ןפַאשעג טרעװ סָאװ

 ערעדנוזַאב ַא ןבָאה טשינ ןלעװ ןדיא ביוא םעד ץוח ןוא ,טרעוו ןּפַאנק

 רענייטש ןשידיא ַא ןוא ,רָאלקלָאפ ןוא רוטַארעטיל ענעגייא ןַא ,ךַארּפש

 -נַא רָאה ַא ןייז טשינ ןדיא ןופ ןעננורעדליש ענעדישראפ יד ןלעוו ,ןבעל

 .ןזיוצנַארפ רעדָא רענַאקירעמַא ,רעדנעלגנע ןופ יו שרעד

 ןיימ ןוא ,םעװקַאב טשינ ךיז טליפ דיא-?ּפמעט ןיימ ,ךיז טייטשרַאפ

 טלַאה רע .דמערפ השעמ יד םיא זיא סעּכע .אחינ טשינ םיא זיא ןרער

 וצ םרעהעג רע ,ליּפא שיאושזד םעד טלעג טיג רע .ןדיא ןטוג ַא דַאפ ךיז

 -סיב רעבָא ,גונעג ּפֶא םיא טסָאק ?ּפמעט רעד ןוא ,סעיצַאזינַאגרָא עשידיא

 ןוא ,ּפָאק ןיא ןטרָאד ןופ ןוא ,זָאנ ןיא ןיירא הנעט יד םיא טייג זייווכעל

 ןעמ טלָאװ ,הנעט עבלעזיד טרזחעגרעביא םיא ןטלָאװ ןעצ א ךאנ ביוא

 רעבָא ,רוטלוק רעשידיי רעד רַאפ הבדנ ענייש ַא ןעמענ טנָאקעג םיא ןוֿפ

 שידיי זַא ןיא ןדיא עשידיי ערעזדנוא ןופ טרעה רע סָאװ ןיַא ןעוו

 םייג סרעביירש עשידיי רוד רעד ,ךיז ןכַאמרַאפ ןעגנוטייצ יד ,טברַאטש

 רע טלָאװ ,ץַאלּכ רעייז ןעמענראפ לָאז סע ןרעוו ָאמשינ זיא'ס ןוא ,םיונ

 .הריגּפ ַא ףיוא טלענ ןבעג וצ עגושמ ןייז טפדָאדַאב

 לקיטש עדעי .םיצולח ןָא ןטיײרּפשרַאפ טשינ ךיז ןָאק גנוגעװַאב ןייק

 ,םזינויצ רעד ןעוועג זיא סָאד יצ ,סייווש ןוא טופב טסָאקעג טָאה החלצה

 ויא סָאד -- טיוט דעד ךיוא לָאמַא ןוא סעמדוט ,ןטסערַא ."דנוכ , רעד יצ

 סעד לָאז סָאװרַאפ .טסָאקעג טָאה סערגָארּפ רעד סָאװ זיירּפ רעד ןעוועג

 ביוא ןרעטַאמוצ ?סיבַא ךיז ןוס רע ךיוא ?גני-ג ױזַא ןעמוקנָא טסישיריי

 .ןרעוו טכיירגרעד ?ָאז ?יצ ןייז זא ליוו רע
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 שידיי עירעּפמיא יד

 -ירפ ןייק ןעלקיװטנַא טשינ ןוא שינראטעל ןביילב ןלעוו רימ ביוא

 םשינ רעבָא ,ןייז שאימ ךיז רימ ןגעמ ,טננוי רעד ןשיװצ תוהוכ עש

 רעד רַאּפ תוירחא יד ןגָארט ראנ ,ןדנעטשימוא ףיוא דלוש יד ןפראוופיורַא

 | .הדירי

 ראזעצ סוילוי טריּפסקעש ןיא םויסאק טנָאז יו

 תולומ יד ןיא טשיו זיא ,סוטורב רעףעיײט ,דלוש יד

 .םילּבש ןענעז רימ סָאװ ןײלַא זדווא ןיא רָאנ

 םוש ןייק ךיוא טשינ ןקיק סָאװ ןדיא עזעיגילער יד ןופ ןענרעלּפָא דטסעב

 ,רעייט סשינ ביוא ,טנַאנ םיא זיא שידיי סָאװ רערעדעי ביוא ,ָאי

 עטנכייצעגנָא יד טיול טעברַא רעד ןיא ןפראווניידַא ךיז ןָא טנייה ןופ לָאז

 ,ןבָאה ארומ ןפרַאד טשינ רימ ןלעוו ?טיּפַאק ןקיטציא םעד ןיא ןוויטקעריד

 ןבָאה םעוװ שידיי יצ .שידיי טדער סָאװ רוד רעטצעל רעד ןענעז רימ זַא

 ןַא ןיא ,ןדנעוונַא ןעמ ןָאק ָאד .זדנוא ןָא ךיז טדנעוו טשינ רעדָא םויק א

 -ופ ץנעטסיזקע יד .ןושלה דיב תוומהו םייחה םַארגיּפע םעד ,ןעניז רעדנַא

 וצ ףיוא דימ ןרעה .ןושל ןרעדנוזַאב םענופ ּפֶא טגנעה קלאפ ןשידיא םענ

 ןיא סעטקעס עּפורג ַא רָאנ ,קלָאפ ַא ןייז וצ ףיוא רימ ןרעה ,שידיי ןדער

 ןלעוו סָאװ ,תוריזנ ןוא ?ארשידעמש ַא ךרוד טקיניירַאפ ,רעדנעל ענעדישרַאפ

 ןשיװצ שינעשימסיוא רעקידנסקַאװ ןילַא רעד טימ רעדניל ןדעו אמתסמ

 .םיייג יד

 ךיז טעוװ ,קיָאפ ַא יו קלָאפ עשידיא סָאד ןבעכ ןביילב רעדיוו טעוו

 ,יױו ןעמענ ךיז טעװ ןבראטשּפָא ןופ הנכס יד ביוא ןוא ;ןטלַאה ַײידיי

 ןעװעטַאר וצ יו ןעלטימ ןכוז ןייֿפַא סרעוט עשיטסיאאדוי ערעזדָנוא ןלעוװו

 טליַּפש שידיי לָאר ַא רַאפ סָאװ טציא ןסייוו סָאװ ,רעבָא ,רימ .ךַארּפשי יד

 וצ ןעמענ ךיז ןוא ,טלָאמעד זיב ןטראוו טשינ ןרָאט קלאפ ןופ ןבעל ןיא

 .געו ןיא ןייטש טשינ ןרָאט "ןדנעטשמוא , םוש ןייק ןוא ,טעברַא דעד

 ךי: רימָאל .עיצַאזילַאנַאיצַאר א ןופ ןראנּפָא ןיילַא ןזָאל טשינ ךיז ריִמָאל

 -עװַאד וצ יבא סופוצ ןליימ ןעייג דעדָא תבש רמוש ןענעז ןוא ןדנעטשפוא

 .רובצכ ןענ

 רימ .ןתוביהתה ןגָאז רימָאָל ,רעדָא ,תווצמ ןבָאה ןטסישידיי ךיוא

 .ןײלַא טשינ ןליפרעד רימ סָאװ סָאד ערעדנַא ןופ ןרעדָאפ טשינ ןרָאט

 ןוא -- שואי ןשיגָאלָאטַאּפ םעד ןגעקטנַא ןַארַאּפ ןיא הפורת ןייא ןזיוֿפַכ

 רעזדנוא .תואלוח רעשיזיפ ַא ןופ לַאפ ןיא יװ טקנוּפ ,ףפמאק זיא סָאד

 רעד תבוטל טעברַא רעטריזינַאנרַא ןוא רעטנכערענסיוא ןיא טניפ האופר

 .רוטלוכ רעטיידיי

 /י

+ 
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 (ןטייקכעלנעזרעּפ)
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 ןפַאש סעצרּפ ןיא טקנוּפכױה רעד

 יסעב סָאד ןיא סָאװ :זיא ןעניז ןפיוא לָאמטּפָא טמוק סָאוו ענַארפ יד

 ןיא ןצרּפ ייב ?הגרדמ עטסכעה יד טכיירגרעד רע טָאה ווו ,ןצרּפ ייב עט

 -סָאװ ןעמוקַאבסיױרַא טנַאקעג טָאה רענייא רעדעי זַא ,עפש אזא ןעוועג

 יננע ןופ עקטַארקָאטסירַא יד ,קנַארפ ַאנעלעה ייב .טלָאװעג טָאה רע רָאנ

 "ייצרעד עכעלטע ןוא רעדליב'עזײר סעצרּפ טצעזעגרעביא טָאה סָאװ דנַאֿל

 עטסנעש סָאד ןענעז רעדליב יד זַא .,ןעמוקעגסיוא זיא ענייז ןעגנול

 ןצרּפ טצעזענרעביא טָאה סָאװ ,רעדיוו רעניוו אעק .ןפַאשעג טָאה צ סָאװ

 ןדמערפ ַא יב, ןייז זַא ,ןטלַאהעג טָאה ,טרעדנוהרָאי 19 ןיא ךָאנ

 עטסרעמ יד ייב .טסנוק סעצרּפ ןופ ןיּפש רעד ןעוועג זיא "ריילס"השוח

 ןיילַא ץרּפ .ןעגנולייצרעד עכעלמיטסקלָאפ יד ןעמונענסיוא ןבָאה רעקיטירק

 ַא לָאז עמ ןַא .טקנוּפכיױוה ןרַאפ סעמַארד ענייז טנכערראפ טָאהעג טָאה

 ןלעוו ,סייבאר יד סרעדנוזַאב ,ןדיי עטריזינַאקירעמַא ערעזדנוא ןָאט גערפ

 סָאװ "רעכעה ךָאנ טשינ ביוא, ןוא "גייוש עשטנַאב , ףיוא ןזייוונָא ייז

 םעד ןבענוצרעביא גנירג זיא'ס .תושרד ערעייז ןיא ןבעווניירא ןענָאק ייז

 א טימ ירָאטס , ַא זיא'ס ."זײרּפרוס , א טנירק רערעהוצ רעד ןוא ,תיצמת

 טציא ןיוש טרעוו ייווצ עטנַאמרעד יד וצ .(ןיּפש ַא טימ עלהשעמ) "טניאּפ

 ןטימ ןדיי?ּפמעט יד ןעמ טריריּפסניא ךָאנרעױזַא ."תונתמ ייוד , ןבענעגוצ

 .קלָאפ ןשידיי םענופ תוינחור רעדָא םזילַאעדיא

 -םוי יד טימ סיאכז:הליפת יד ןוא ןעמיובנענייפ ןופ הפוקת רעד ןיא

 ןוא ,"?טיירטש , סעצרּפ טימ טבָאלעג ךיז ןעמ טָאה ןעננומענרעטנוארוּפכ

 -לעזַא עֶלַא רעכיא ןביױהעגסיױרַא ןעמ טָאה רעדיוו דנַאלסו י-טעוװָאס ןיא

 יירד , יו ןכַאז עכלעזַא ןוא "רעטסעווש, ,"ץַאק עמורפ יד , יװ ןכַאז עכ

 -סיצילבוּפ עלַא ןוא טָאג טימ חוכיוו סרעדיינש ?רעב רעדָא ,"סנירָאטיינ

 -עז ,בגא .םיריבג ןוא םיפיקת יד ןנעקַא ךיז טלעטש ןירּפ ווו ,ןכַאז עשיט

 טימ ןוא בײלקּפָא ןטוג ַא טימ ץרּפ דנעב ייווצ סױורַא טציא ןליוּפ ןיא ןענ

 ,סעבַאנסיױא עֶלַא ןיא קיטיונ רעייז ןענעז סָאװ ,ןעגנורעלקרעד ןטייז 80 ַא

 יד םגה ,טנכייצעגסיוא ןענעז ,רעסָאלנ ַא ךעלטננייא ,ןעגנורעלקרעד יד
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 קט ב ָא ר .א .א

 "ןביולגרעבָא , טרָאװ סָאד) עכעלטנייפ ַא זיא ןדיי ןזעיגילער םוצ גנולעטש
 -עטנָאמ השמ ףיוא ןגָאז וצ רעבָא ,(רעדיוו ןוא רעבָא רעביא ךיז טרזח

 "ּפָארטנַאליפ רעזַאושזרוב רעשידיי רעטנַאקַאב, ַא ןעוועג זיא רע זַא ,רָאיפ

 רע טלָאװ טלעג ןייק טַאהעג טשינ טלָאװ רע ןעוו .?כיימש ַא סיורַא טפור
 טָאה רע ןוא ,קשמד ןיא רעדירב ענייז ןפלעה טנָאקעג טשינ ןפוא םושב

 .ןדיי רַאפ ןעוועג שפנ רסומ ךָאד ריז

 ןזיוועגנָא זדנוא ,יקציִלֶא ןוא דרפס ,םירױטקַאדער יד ןטלָאװ רשפא

 ןעייטשרַאפ רימ יװ ןעניז םעד ןיא ,ןּפָארטנַאליפ עשירַאטעלַארּפ יד ףיוא

 יא עימערק זַא ,טלייצרעד טשינ ייז ןבָאה סָאװרַאפ ןוא ?ּפָארטנַאליפ ַא

 רָאנ (?הכאלמ ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ) רעוט-הכולמ ַא רָאנ טשינ ןעוועג

 ?רעטסינימ רעשידיי ַא עקַאט

 ירַאפ ןטכיולעג טָאה ץרּפ זַא ,רימ ןעעז ,ןינע םוצ ךיז קידנרעקקירוצ

 -עג טעמכ ןיוש טלָאװ עמ .ןשטנעמ ןסא5ק ערעדנוזַאב רַאפ קיטרַאנדיײש

 רערעמ ןצרּפ ייב זיא ריד סָאװ רימ גָאז , ?טרעוו א םעד ןופ ןכַאמ טנָאק

 ."טסיב וד סָאװ ןנָאז ריד לע ךיא ןוא ,ןלעפעג

 הלאש ַאזַא ?עטסעב סָאד ןצרּפ ייב זיא ךיא טלַאה סָאװ ,רוציקה

 עטסנעש סָאד ןפייה ןָאק עטסעב סָאד תמחמ ,ןרעפטנע וצ גנירנ טשינ זיא

 ָאד ןענעז סע .עטפיט סָאד רעדָא עטטלעניגירַא סָאד ןסייה ןָאק סע ןוא

 ךיז ןבָאה ייז רָאנ ,םשור ַא טזָאלעג לָאמַא ןבָאה סָאװ ,ןצרּפ ייב ןכַאז

 יד ןכַאמכרוד טשינ טעוװ "שינָאמ , יו עדַאלַאב ַאזַא וליפא ,טפעוועגסיוא

 ,הגרדמ רערעכעה ַא ףיוא ןיוש זיא "ריילק הפוח , סָאד .עבָארּפ עטנעצ

 (ריזילָאבמית סָאװ "רעדירב ייווצ , יד בילוצ ,טניימ ךמע יו טשינ ןוא

 רעשיטַאמַארד רעד ןופ יובעג ןצנַאג ןבילוצ עקַאט רָאנ ,המחלמ-ןסַאלק יד

 "זָאלעגּפָארַא  ןבייקענסיוא ךיא טלָאװ ןעגנולייצרעד יד ןשיווצ .עמעָאּפ

 טָאה סָאװ ,עמעט רעד ןופ טייקנייר ןוא טייקנייש רעד בילוצ "ןגיוא עט

 "השעמ סדמלמ ןנחוי ;(םזילַאטנעדנעצסנַארט) קַאלשרעטנוא ןשיפָאזָאליפ ַא

 ַא טלקיװטנַא טרעװו סע וװ ,"ןבעל טיג סָאװ רעד, ,רעכינ .ה ,ד ,ךעל

 -יולג םעד ןֹופ ןוחטב םעד סױרַא טגנערב סָאװ ,השעמ ַא ךותב השעמ

 ווו ,גנולקיװטנַא רעשיגָאלָאכיסּפ ןופ רעטסומ ַא זיא סָאװ ,"עּפושמ , ;ןקיב

 סרעטלע ענעדישרַאפ ןופ החּפשמ ןייא ןיא רעדילגטימ ןשיווצ ןעגנואיצאב

 רעד ןוא ,טכַארבעגסױרַא שיטסינָאיסערּפמיא ױזַא ןרעו ןטימענ ןוא

 תוביבס ענעדישרַאפ יד זדנוא רַאפ סױרַא טריפ סָאװ "ןוגינ ַא ןופ לוגלג

 רעבָא ,ייז ןופ ןרעטייוורעד ךיז ליוװ סָאװ ,םענייא ףיוא תועּפשה יד ןוא

 זַא ,ודנוא ןזיײװַאב ןוגינ םענופ םילוגלג יד ןוא ,טשינ טזָאל לרונ רעד

 ַא טול רדסכ סעמרָאפ יד ךיז ןטייב ,רעבלעזרעד זיא ןכות רעד שטָאב

 ףיוא גנוטכַא טיג סָאװ ,החנשה רעד ןופ טמיטשַאבפיורָאפ זיא סָאװ ,ןַאלּפ

 .טייקיטכערענ רעד

 יו ,ןעגנולייצרעד ערעדנַא 574 ַא ןייז ףיסומ ךָאנ ןָאק עמ ,יאדווא ,ונ
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 שידיי עירעּפמיא ירד

 סָאװ ,שוח ַא טַאהעג טָאה רענערט רעטפָארּפ ַא וװ ,"םיליהת ?טיּפַאק ַא,

 -סיוא ןַא זיא סָאװ ,"הפנמ תעשב  ;םייח חרוא ןרַאֿפ רעמ טריּפשענ טָאה

 ןיא , ,"ןלטב רענעגושמ רעד, ,"לארשי עמש , גנורעדליש-הביבס עטנכייצ

 ַא ןופ טראפ ןענעז עקידרעירפ יד זַא ,ךיז טכוד רעבָא ."בוטש-רעלעק ַא

 יו קיטסיצילבוּפ רעמ ןיוש זיא "גרעב ייווצ ןשיווװצ , .הנרדמ רערעכעה

 "תואווצ 4 תורוד 4, ןגעװ ןגָאז ןעמ ןָאק עבלעז סָאד ןוא ,גנולייצרעד

 םענופ טפאכרַאפ ױזַא רימ ןרעוו ?ָאמטּפָא ."רעקינייוו לָאמַא סָאװ, ןוא

 ןיק טשינ ,השעמ ַא ןייז רָאנ ףרַאד סָאד זַא ,ןסעגרַאפ רימ זַא ,קנַאדעג

 .לשמ ַא רערָא עיפָאזָאליפ

 ,"טייק ענעדלָאנ יד , ןופ ןזעוו ַא טכַאמעג ןעמ טָאה סעמַארד יד ןופ

 רעד תמחמ ךיוא ןוא ,םעד ןופ ןריטיצ ךיז טזָאל סע סָאװ םעד בילוצ

 םעד ןלעפעג זיא טנוב רעד ןוא םוטעמוא טנַאקַאב זיא ףיוה רעשידיסח

 אקווד זיא רעבָא ןפַאש סעצרּפ ןופ ןיורק יד .טנענילעטניא ןשיראטנוכ

 םעד טצעזעגרעכיא ךיא בָאה ןרָאיַארַאפ .יקרַאמ ןטלַא ןפױא טכַאגייב

 ןעוועג זיא ןוורענ יד ףיוא גנוקריוו יד רעבָא ,שילננע ףיוא טקַא ןטשרע

 -מוא ךיז ףָאה ךיא םגה טעברַא יד ןבענפיוא טזומעג בָאה ךיא זא ,אזַא

 ייב קידנטעברַא טשינ ןוא ,ןדנעטשמוא ערעקיאור רעטנװא םעד ֹוצ ןרעק

 ףיוא ָאטשינ ןיא עמַארד יד טָא סָאװ דָאש ַא .טכַאנ עבלַאה ךָאנ םעד

 (* .ךיוה רעלופ ןייז ןיא ןצרּפ ןזייווַאב טשרע טלָאװ סָאד .שילננע

 טכַאגײב ;ןבירשעג ךס ַא ןעמ טָאה סעמַארד ערעדנַא סעצרּפ ןגעוו

 "עג סע טרעװו ןטלעז .?זמ ךס ןייק טַאהעג טשינ טָאה קרטמ וטלַא ןפיוט

 ןוא ,ןרעטקַארַאכ הנחמ רעד תמחמ ,ןסייבוצנייא רעווש ןזיא סע .טליּפש

 םעד ןופ טרעוװו ףיונוצ ייז טלעטש עמ ןעוו סָאװ ,ןעגנאדעג ערָאלקמוא יד

 -סױרַא ךיז ןבָאה עמַארד רעקיזָאד רעד ןנעוו .הטיש ערָאלקדלָאטסירק ַא

 ןוא ךילרע רָאטקיװ ,קנורט .י .י ,קירע סקַאמ ,ןָאסלעדנעמ .ש טנָאזענ

 יּפִא טשינ ךיז ךיא ןָאק ָאד .ןייטשלעקניפ ָאעל ןעמעלַא ןופ רעקיטפַאה

 עטצעל סנייטשלעקניפ סָאװ ,ךערברַאפ ַא טושּפ זיא'ס זַא ,ןגָאז ןופ ןטלַאה

 -בוב ןיא ןבעג עגסױרַא טשינ ןרעוו רעֶקעֶװ ןיא ןצרּפ ןגעוו ןעלקיטרַא
 -סיורַא ןיוש רַאפ סעימערּפ ?יפ ױזַא טלייטרַאפ ןרעוו סע ןעוו טרפב ,םרָאֿפ

 שי 8 ןרעו לָאז סע זַא ,ןעז וצ רעכליב טשינ זיא יצ ,רעכיב ענעבענעג

 ,ןשטנעמ ַא ןענױלַאב וצ יװ ,ךיז ןרעגלַאו סָאװ ןטעברַא עקיטנורג ןופ

 -סוּפ ןדי בתכ ערעייז סָאװ ענעי יבנל ןרָאװעג טנױלַאב ןיוש זיא סָאװ

 .ןדָאלפוש ןיא ןעוועט
 ךיא סָאװ ,רעביירש עשידיי עקיצניוו יד ןופ זיא ןייטשלעקניפ םגה ןוא

 ,ןרעלקרעד ָאד ךיא ליוו ,ץנעדנָאּפסערָאק ךרוד וליפא טנעקעג טשינ בָאה

 טשינ ללכב סםגה ,ײרטַעג טששינ זיא גנוצעזרעביא עשישטיײד יד (+

 .טוָאטלעגסיױוא ןענעז סעלעטש רָאֿפ ַא .טכעלש
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 ליטס ןוא ךַארּפש ןייז ןוא ,עטספיט יד ןופ זיא ןצרּפ ןופ הנשה ןייז זַא

 .רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא ןעניפעג וצ רעש זיא סָאװ סעפע וצ ןבינ

 "יונג ןעוועג טשינ טלָאװ עיצַאזינַאנרָא ןַא ןיא רעכַאמ ַא ןעוועג רע טֿכָאװ

 ןעװעג טרָאפ ךָאד ןיא רע רעבָא ,םעד ןגעװ דלַאװעג א ןכַאמ וצ קיט

 -רַאפ טשינ ךיא סייוו ,גַאלרַאפ ַא טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא ןַא וצ טנעָאנ

 ליפ ױזַא טכַאמענברוד טָאה סָאװ טסיאייסע-רערי קיטירק רעדיטָא סָאװ

 רע ןוא -- ןברָאטשעג ןיא רע יװ ךיג ױזַא רענעסעגרַאפ ַא ןרעוו ףרַאד

 (*.םינקסע ןשיװוצ ייס ,רעביירש ןשיװצ ייס ,טניירפ ךס ַא טָאהעג ךָאד טָאה

 ןליוו ערעדנַא ןוא ךילרע יו ,ןיקסנַאיּפסיװ ןופ טשַאנענ טָאה ןירּפ יצ

 -עשרַאװ רעד ביוא ןעמעלַא ךָאנ .קיטכיוו טשינ זיא ,טשינ רעדָא ,ןבָאה !

 יָאעט רעסַאזיע םעד ןָא קיִלבנֶא ןַא טַאהעג טָאה רעביירש רעשידיי רעוו

 -ַאב באה ךיא יװ ,רעצייווש טרעבלַא ,גרוריכ ןוא טסינַאגרָא ,רעקנעד ,גָאל

 יַא ,ןייז ךיוא ךָאד ןָאק ,ןצרּפ רעביא ךוב ןיימ ןיא רעדליב ךרוד ןזיוו

 דָארק ַא טימ ךעלקנַאדעג ןפערטפיונוצ ךיז לָאז ץרּפ רעװעשרַאװ רעזדנוא

 ,טעָאּפ רעוװעק

 םפַאשרעטסיימ ערעסערג ַא ןבעגעגנייא רשפא ךיז טָאה ןיקסנַאיּפסיױװ

 -עלַא טָאה ןצרּפ ייב .עטריצילּפמָאק רעמ ַא עיידיא יד זיא ןצרּפ ייב רעבָא

 -ַאק ַא ייב .רשוי ןָא טכַאמ ןגעקטנַא הדירמ יד לָאר ַא טליפשעג לָאמ

 לולח ןסייהעג טלָאװ סע .ןעשעג טנַאקעג טשינ סע טלָאװ רבחמ ןשיליוט

 ןפערט ךיז ןענָאק טָאג ייב זַא רָאנ טשינ םינּפ ַא טלַאה רעבָא ץרּפ .םשיה

 ךיז טלעטש עמ יװ קיטכַאמ יוזַא טשינ ופיפא ןיא רע זַא רָאנ ,תולווע

 ךיז טרעק ןחדב רעד סָאװ ןיעג רעד ,האמוטדןירַאװש יד ןַא ןוא ,רָאפ

 ןופ טײקטריצילּפמָאק יד רעדיוו .טפארק עקיטלַאװעג ַא ךיוא זיא םיא וצ

 "עז סָאװ ,ןלַארטַאעט יד (א) --- תוגרדמ יירד ףיוא ,פעטשעג ןצנַאג םעד

 ײּפש עקידעבעל יד (ב) ,עירעטסימ רעד ןופ ןַאלּפ ןטימ קסעתמ ךיז ןענ

 ףיונוצ ךיז ןעמוק יירד עלַא ןוא --- הותה םלוע ןופ םיתמ יד (ג) ןוא רעכ

 ,רוטַארעטיל רעד ןיא ןטייקנטלעז יד ןופ סעּפע זיא ,ךַאלפרעביוא ןייא ףייא

 גנוזיילרעד עלַאנָאיצַאנ יד ןעוועג רקיע רעד זיא ןיקסנַאיּפסיװ ייב

 "סיוא טשינ ןופ ןכות רעד רקיע רעד ןיא ןצרּפ ייב .קלָאפ ןשיליוּפ םענופ

 רעד ףיוא רשוי ַא ןופ גנוקיטיגרַאפ יד ,ןעגנַאלרַאפ ןוא ןליפעג עמבעלעג

 .סםטכעלש ןופ טרָא ןפיוא טלעוו רעד ףיוא סטוג ןעגנערב סָאד ,טיעוװ

 ןעמ ןָאק יאדווא ןוא ,סעמעלבָארּפ עכלעזַא טַאהעג ךיוא טָאה עטעג

 רָאנ ,טסוַאּפ סעטעג וצ קרַאמ וטלַא ןפיוא טכַאנײב סעצדּפ ןכיילגוצ טשינ

 יי א

 (טש .ברַא ,רפ, רעד ןיאנ טכעלטנפערַאּפ ןרָאהעג זיא לקיװטרַא סָאד (+*

 ארָאהעג ןענעז ןײטשלקניפ .7 ןופ ןעלטיטרא יד .1992 יטמ ןטס6ס3 םףער

 ןבעגעגפיורט ,"םויק רעשידיי ןוא שידיי של, ךוב ןײז ןיא טכעלמנפערַאפ

 .1954 ןיא עקיסקעמ ןיצ רנאפ ןטסלעדנעמ המלס ןברוד
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 שיריי עירעּפמיא יר

 רע .ןדנעטשמוא יד וצ טסַאּפענוצ שטייד רעתמא ןַא יװ ךיז טָאה עטעג

 -ַאב טשינ טָאה טסוַאפ .עיסימ-יסטעברַא ןא ךרוד ןטסוַאפ טזיילרעד טָאה

 עיצידַארט רעשידיי רעד וצ יירטעג ,ץרּפ .עיסימ ןייז רַאפ עסַאמ יד טפרַאד

 יו ןעזעגנייא טָאה ,הז? הז םיברע ?ארשי ?כ רעדָא םיבייח ונלוכ ןופ

 סָאװ ןוא ,ןליוו ןייק טשינ טָאה סָאװ ,עסַאמ ַא ןגעוַאב וצ זיא סע רעווש

 ןטשרע ןרַאפ ךיז טקערשרעד סָאװ ןוא ,טעּפמסיא טימ ןביירט רָאנ ןָאק עמ

 םענופ וליפא עידענַארט יד ןזיא סָאד טָא .ןָאה םענעכעלב ַא ןופ יירק

 ןחדב ןטימ טריציפיטנעדיא אמתסמ ךיז טָאה ץֹרּפ ןוא ,דיחי ןשירעלדַא

 -רַא טלָאװעג טָאה רע תעב ,ןלַאפכרוד ענעגייא ענייז ןגעו טכַארטענ ןוא

 .ויטקעלָאק ןטימ ןטעב

 םערָאפ יד ךיוא רעבָא ןיא עירעטסימ רעד ןופ קנַאדעגי-טנורג ןצוח

 ,סעמיטש רעקילדנעצ ןופ ענופ ַא טימ ןָאט וצ ָאד ןבָאה רימ .ענעטלעז א

 ,תוריתס ןענעז סָאװ ןטרָאד ןוא ָאד רענעט סױרַא ךיז ןסייר סע ןוא
 ןגעווטסעדנופ ;ןטסעטָארּפ סעשורּפ םעד ןוא ןפורסיוא סרוכש ןתנ ,?שמל

 עטצעזעגנגעק טפָא ענעדישראפ יד ךיז ןצלעמש םָארג ןוא סעיזולַא ךרוד

 ןיא וויטָאפ םעד ףיוא ןּפַאכ רימ ןוא ,לַאטנוּפַארטנַאק ףיונוצ ןעגנַאלק

 -ענסיוא ןַא ןוא ,ןטימ ןיא ַאיזַאטנַאפ ַא טימ ,סעיצַאירַאװ ענעדישראפ

 .ווטשינ-ווו עמעט-רקיע ןַא ןופ עיצַארוגיפ עטרעטיירכ
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 ליװגנַאז לעַארויא טימ העש א

 ןיוש ףיא בָאה ,ל?לַאערטנַאמ ןיא לגניי א ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא תעב

 רעביירש רעשילרעטסיוא ןַא ןַארַאפ זיא ןָאדנַאל ןיא זַא ,טסווועג טאהעג

 ,"ָאטעג יהד ווא ןערדלישט , ךוב ןייז טימ ןעמָאנ ט טכַאמענ ךיז טָאה סָאװ

 -עג קירוצ דָאי 80 א טימ זיא סרערטנש יהד חַט גניק קורדסיוא רעד ןוא

 ערעסערג יד ןופ ץנענילעטניא רעשידיישילגנע רעד ייב גנוצ ןפיוא ןעוו

 ק ןיא טעטש

 ץנַאנ ,רעריפ רעשיטסינויצ ַא ךיוא ןעוועג ליװגנַאז ןַאד זיא םעד ץוח

 טלמוטענ ךיז טָאה סע ןעו ,ןעננוטייצ יד ןיא ןוא ;ןעלצרעה וצ טנעָאנ

 ?יװגנַאז .סעיינ יד ןיא קרַאטש טרירוגיפ ןעמָאנ ןייז טָאה ,ַאדנאגוא ןגעוו

 -ללכ רעשידיי א יו ייס ,טַארעטיל רעשילגנע ןַא יו ייס ןסקָאװעג זיא

 -טפָא טגעלפ רע סָאװ ןסקָאדַארַאּפ ןוא ןעמארניּפע ענייז בילוצ ןוא ,רעוט

 -רעב יו ,רוד יגב עטמירַאב ענייז ןופ סערדַא ןפיוא ןפרַאװכרוד לָאמ

 .ַאב לָאמט םיא ןבָאה עכלעוו ,,וו .ַא ,א סלעװ ,ןָאטרעטסעשט ,ָאש דרַאנ
 יא וליפא רבד םש ַא ןרָאװעג רע ןיא ,העבטמ רעבלעזרעד טימ טלָאצ

 .ןזיירק עלעוטקעלעטניא עשילגנע

 ,ךיז טָאה סָאװ ,רעטכָאט ַא סרָאסעּפַארּפ ַא רַאפ ןבָאה הנותח ןייז

 -ניא עשידיי יד טיפס טפעהַאב ךיז סנטסקיצניוו ,ןעוועג דיינפ ,ךיז טכוד

 -גנַאְז ןיא םורַא ןוא םורט ןוא ,םישוריּפ ךכ ַא ןפורעגסיורַא טָאה ,ןסערעט

 ,סָאװ ןוא ,ןעגנוטכיר ענערישרַאפ ןופ רעטנעצ-םערוטש ןימ ַא ןעוועג ליוו

 .אובת אלש הרצ לכ רַאפ ןקָארשענּפָא טשינ לָאמנייק ךיז טָאה רע --- סָאװ

 טליפעג ךיז ךיא בָאה לָאמ ןטשרע םוצ דליב ןייז ןעזעג בָאה ךיא זַא

 צא .ה .ד יטּפָאהרַאפ, טגָאזעג טלָאװ ךיא יו רעדָא) טרָאנענּפָא ?סיב ַא
 ינַאפ רעשיקגניי ןיימ ןיא טָאה טייקיטסייג .(זנבשא חסונ יִּפ ?ע ,"טשיוט

 -ענ טלָאו הניכש יד יװ ,הרוצ רעיקטכיל ַא טימ ןייג טפרַאדעג עיזַאט
 {ביוהעגנָא ךיז ךיא בָאה רעבָא זייווכעלסיב .םינפדרתסלכ אזא ףיוא טור

 ,ןעזענסיוא רימ ייב טָאה סע יוװ ,טייקניישמוא רעד וצ ןעניווועגוצנייא

 ןשיוװצ תוכייש ןימ א ּפָאק ןיא ןטעבראסיוא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא

== 
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 שידיי עירעּפמיא יר

 ןשילאטנעירָא םעד טָאהעג טָאה ילעארזיד ךיוא .,ןילעַארזיד ןוא ןליװגנַאז

 -עסערג ךָאנ ַא ןוא טסילעווַאנ רעסיורג ַא ןעוועג- זיא ילעַארזיד .ןעזסיוא

 -שינ ַא ןוא טארעטיל רעסיורנ א ןעוועג זיא ליװגנַאז ,ןַאמסטַאטש רער

 "זיד ,רעטייוצ רעד ,לארשי ןסייהעגנ טָאה .רענייא .רעקיטילָאּפ רעקידהשק

 עמ ןוא ,רוניפ עכעלנע זַא ,לעטש ןבלעז םעד טָאהעג ןבָאה עדייב ,ילעַאר

 -קַארַאכ ענונבכ ןכירטש' עקידתופתושב רעמ ןענעכערסיוא טנַאקעג טלָאװ

 | .רעט

 ןלעטשרָאפ -- ןלעטשרָאפ טנַאקעג טשינ ךיז ךיא בָאה ךַאז ןייא

 לעוו ךיא זַא ,זיא סָאד ןוא -- טשינ םעד ףיוא ןטכיר ךיז רעבָא ,ָאי רשפא

 .םיא טימ ןביירשכרוד ךיז רעדָא ,ןליװגנַאז טימ ןענענענאב ךיז זיא'ס ןעוו

 א ןַארַאפ עקַאס זיא ,סנטשרע ?רעסַאװ ןרעביא ץַאק יד טמוק יוװ םירָאװ

 -- רעסאו יו הציחמ ערעסערנ ַא ךָאנ ןוא ,זדנוא ןשיווצ םי דעסיורנ

 -עש ַא טסוק יו ,סנטייווצ .חעיסנ יד ןכַאמ וצ ףיוא טלעג זיא סָאד ןוא

 ַאזַא רַאֿפ ןוייואב וצ ךיז ?רוחב גנוי .קידוװעקערש ןֹוא קידועמ
 -יסרעווינוא םעד ,?וקס-ייה יד ךרוד ןעמ טכַאמ לייוורעד ןוא ?לודנ םזא

 רימ בָאה ךיא יוװ סָאװ ,עינַאלָאעדיא סליווגנַאז וצ רעטנענ טרעוו עמ ,טעט

 -עכַאמ עטיטילאּפ ןָא םזילאנאיצאנ רעטושפ ַא זיא ,טלעטשענרַאפ טטהעג
 ףיונוצ ךיז ןפערט טלעוװ רעד ףיוא ןשטנעמ ?יפיוו עלאפ רעבָא ,סעקייר

 טשינ סָאד ךָאנ זיא שעריהמ ןייק !תונשה ןוא ןעמענַאב ,ןלאעדיא טימ

 .טפַאשטנַאקַאב א ןדניבוצנָא ףיוא

 ,םזינָאייז; ,לקיטרַא ןַא ןבירשעננָא טאהעג דָארג ךיא בָאה טָא רָאנ

 -עמא ןייק ןעמוקנא ףרַאד ליוװננַאז ןוא ,"םזינַאיײז-יטנַא דנע םזינָאיײז-ןָאנ

 םָאה שינעפערטנעמַאזוצ ןימ ַאזַא .ןינערעפנַאק רעסיורג ַא ףיוא ןדער עקיר

 ןקיש .?ָאז רע ןַאמנננוי ןשיטסינוטרַאּפָאײטנַא םעד טפוטשעג טושּפ ןיוש

 עלערוטלוק יד, -עביא לקיטרַא ןטקורדעגּפָא ןַא טימ לווירב ַא ןליװגנַאז

 טניײלרַאפ ּפָאק ןרעביא ןעוועג ןזיא סָאװ ,?יװגנַאז ,"ןדיי ףיוא ןעמָארנָאּפ

 -ענ עקַאט טָאה סָאװ עמַארד ַא ןקידנערַאפ םייב ןטלַאהעג) טעברַא סימ

 ץנעדנַאּפסערָאק א טאהעג ,ןרעוו טריפעגפיוא געט עכעלטע יד ןיא טפראד

 עטלא םתס ןוא סעיצַאנעלעד ןעמונעגפיוא ,טלעוו רעצנַאנ רעד רעביא

 -וטומרעד רָאג ןוא ןכעלטניירפ רעייז ַא טימ טרעפטנעעג טָאה ,(טניירפ

 עדער ןייז סָאװ טרעידַאב בָאה ךיא ןעוו ,רעטעּפש ןוא ,ווירב ןקידנק

 רע םירָאוו ,ןזיירק עשידיי ןיא ןליוורעדיו ?יפ ױֹױזַא ןפורעגנסיורדַא טָאה

 -טנסיֹורַא ןבָאה ןעננוטייצ יד סָאװ ןוא ,טעװענַאשעג טשינ םענייק טָאה

 .וירב ןרעננעל ַא ןבירשעג ליװגנַאז רימ טָאה ,טייקכעלטנייפ ליפ ױזַא ןזיוו

 ןָאט ןלַאוטקעלעטניא רימ ןענָאק סָאװ,) שואי טימ טקעמשעג טָאה סָאװ

 טעװ רע זַא ,ןעוװעג עידומ ךיוא רימ טָאה רע ;(?"רעפכָאמטַא אזַא ןיא

 .ןענעגענַאב ךיז ןלָאז רימ ןעז טעװ רע זַא ןוא ,ןָאטסָאב ןיא ןדער

 ,טשינ רעבָא ןעד ךיא סייו יצ .סָאד זיא טסעשז רענייפ ַא ,אלימ
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 הַא ב ָאר .א .א

 -רַא םָאוו ןטעטיטָאק ןַארַאפ ןענעז טעטש עֶלַא ןיא יװ ןָאטסָאב ןיא זַא

 יבישח יד ,ינּפ יד ףיוא ,רקיע רעד ,ןָא ךיז ןרַאּפש ןוא רענעלּפ סיוא ןטעב

 ןוא ,ןשטנעמ-עיצַאזינַאנרַא ,סעקמַאילק עשלהק ,םינקסע ,רעוט-??כ ,ריעה

 טימ ןפָארטעג ךיז ןבָאה סָאװ ,עטנַאקַאב עטלַא גונעג ָאד ןענעז יאדווא

 -מיס ןיא ןדער ליוװגנַאז ףרַאד םורא ךָאװ ַא ןיא ?דנַאלגנע ןיא ןליװגנַאז
 טכַאנ יד ..ןרעה םיא ןייג שטָאכ ףרַאד עמ ,ךיז טייטשרַאפ ןוא לָאה ינָאפ

 .ןטרָאד טקיטכענעג ןוא םיבורק ייב ןעוועג דָארנ ךיא ןיב טָארעּפער ןראפ

 ןעגנולקעג טָאה ןָאפעלעט רעד זַא ,רימ ןעמ טלייצרעד ,םיהַא ןעמוקעגנ

 טָאה עמ ןזַא ןוא ,ירפ רעד ןיא יא ,טנווָא ןכרוד יא ,לָאמ 20 ַא יאדוו

 ןפערט ךיז ליוו ליװגנַאז ווו ןסייבנא ףיוא ץעגרע ןעמוק וצ ןטעברַאפ ךימ

 רעד ךָאנ ןיוש זיא'ס ,רענייז ןפיוא קוק ַא ביג ךיא .טניירפ עכעלטע טימ

 -ָאט ןימ א סעּפע -- ,ץרַאה סָאד ןלַאפעגנייא טושִּפ רימ זיא סע ןוא העש

 -ּפֶא ןייז ראג ךיא ףרַאד טכַאנ ענעי דָארנ זַא ,שינעיירדרַאֿפ ידרַאה סָאמ

 ,עדער רעד ךָאנ ןעקנַאד וצ יו רעמ ןכילבענ טשינ רימ ןיא .ןרָאכענ

 .טייקלרייא רעד רַאפ שטָאכ

 טָאה לוק סליװגנַאז רעבָא ,טליפעגנא טעמב ןעוועג זיא לָאה ינָאפמיס

 טשינ ךָאנ ןעמ טָאה קירוצ רָאי 80 ַא טימ .ןכיירגרעד טנַאקעג טשינ טייוו

 ןיא .טסעראװעצ ןעװעג טשינ זיא םלוע רעד ןוא ,סרעכליה יד טָאהעג

 טָאה ןגעווטסעדנופ .טיַאק ןעוועג ןיא לָאז ןיא ןוא ,טגנערעג טָאה ןסיורד

 -ַּפִא בָאה ךיא .,ןטייז עלַא ןופ ןליװגנַאז טרענַאײַאב טָארעּפער ןכָאנ ןעמ

 ןיימ ןוא קנַאד ןייכ ןבענרעביא רעטצעל רעד ןעגנַאנעגוצ ןוא טרַאװעגנ

 .("שטנָאל,) ןסייבנא םייב ןעװעג טשינ ןיב ךיא סָאו סָארדרַאפ סיורג

 ןיא טראפ רע יו ױזַא רָאנ ,טרעױדַאב קראטש ךיוא סע טָאה ?יױוננַאז

 זיב םיא טימ ןרָאפ וצ טומעגנָא רימ רע טָאה ,קרָאי וינ ןייק ּפֶא ירפ רעד

 טּפַאכעגנָא ,ךיז טייטש-ַאפ ,ךיז בָאה ךיא .?יו ךיא ביוא ,סנעדיווָארּפ

 ךָאד זיא ןיילַא ןליוגנַאז טיס העש ַא ןעגנערברַאפ .טייהננעלעג רעד ןָא

 .ערעדנַא רעמ יצ קילדנעצ ַא טימ קיטימ ַא ייב ןציז וצ יו רעסעב ךָאנ

 ןוא עמרָאפטַאיּפ רעד ףיוא ןעוועג ךיא זיב 10 רַאפ םונימ רָאפ ַא

 -ימ רעטיובעג:טסעפ ַא ןגעקטנַא רימ טמוק ,ןאב רעד וצ ייג ךיא יװ ױזַא

 סָאװ ,שיק -- ךיז טכוד -- זיא ןעסָאנ ןייז זַא ,רימ טנַאז רע .ןַאמ-רעטיל

 ןיא ןרָאװעג טעגרררעד זיא ןוא לַארענעג-רידַאנירב ןרָאװעגנ רעטעּפש ןיא

 סליווונַאז טשינ ךוז ךיא יצ ,רימ טנערפ ןוא ,המחלמ-טלעוו רעט-2 רעד

 -ננַאז וצ םוק ךיא זַא ,ריא טפייוו ןענַאוװנופ , .םמותשנ רעוו ךיא ,ןָאגַאװ

 קיטומטוג רע טכַאל -- "א "?ןעזעג ץענרע ךימ ריא טָאה יצ ?ןליוו

 טנגעזעג ךיז בָאה ךיא תעב רָאנ ,רעדמערפ ַא ןיילַא ָאד ןיב ךיא ,ןיינ , --

 ןָא יב וט, ןטעכעג ךימ ןוא ,טלָאמעגּפָא ךייא רע טָאה ,טניידפ ןיימ טימ

 -וקַא רימ טָאה רע ",(ןעמֹוקנֶא רעייא ןטיהוצּפָא) "וי רָאפ טוָאקול יהד

 פיווגנַאז ןיוש טָאה דלאב ןוא ,ךיז טניפענ ליװגנַאז וװ ןבענעגנָא טָאר



 שידיי עירעּפמיא יר

 ,ם:א .םעד ףיוא ןציטָאנ טנכייצעגנָא ןוא סניימ ?קיטרַא סָאד טנעיילעג

 .ףיוא ךיא טיה ןציטָאנ יד ןוא ,טקורדעגמוא ןבילברַאפ לקיטרַא סָאד זיא

 ,ךַארּפש ,קלָאפ ןנעוו טדערעג ןבָאה רימ ,רעבירַא ךיג זיא העש יד

 ,קוק ןבלעזמעד ןבָאה רימ זַא ,טניימעג רדסכ בָאה ךיא שטָאכ ןוא ,דנַאל

 טָאה ?ללכב .ןעוועג העוט ךיז בָאה ךיא זַא ,ןרָאװעג רָאלק דלַאב דימ ןיא

 .שידיי ןופ רקיע ַאזַא ךַאמ ךיא סָאװרַאפ ןייטשרַאפ טנַאקענ טשינ ליווגנַאז

 --ענע טימ טגָאזעג רע טָאה ,"שינָאלָאטַאּפָאביסּפ טעמב ךָאד ןיא סָאד ,

 קלָאפ סָאד ןוא ,ןכַארּפש 4 ץייווש רעד ןיא ןארַאפ ךָאד ןענעז טָא  ,עיג

 ?"סנייא עקַאט קלאפ סָאד ןיא יצ , .טזָאלעג טשינ ךיז בָאה ךיא ."סנייא זיא

 טשינ זיא רוטלוק יד רעבָא ,סנייא ןזיא דנַאל סָאד .טנערפעג ךיא בָאה

 סָאװ יד ;עילַאטיא וצ טיצ שינעילַאטיא ןדער סָאװ יד ,עכעלטייהנייא ןייק

 .װ א .א רוטלוק רעשיזיוצנַארפ רעד וצ הטונ ןענעז שיזיוצנַארפ ןדעד

 ןעמ טלָאװ ,ןבילברַאפ ןייֿלַא ךַארּפש עשינַאמָאר יד ןזיולב עקַאט טלָאװ

 לטומ יװ טציא זיא סָאװ ,רוטפוק רעטײרַאצײװש .ַא ןופ רעמ ןדער טנעקעג

 ."קפסב

 ידנַאטש ןייט וא ,ןייטשרַאפ ןביוהעגנָא ךיא בָאה ןרָאי טיס רעטעּפש

 ַא ןבילברַאפ ןוא ןעוועג זיא ליוװגנַאז תעב ,רעשיטסיקלָאפ ט ןיא טקנוּפ

 טָאה עטַאבעד רעזדנוא ןופ .דנַאל ןפיוא שטעווק ןטימ ,טסילַאירָאטירעט

 ןענעז ערייב סָאװ ,טימדעד זיולב טנעָאנ ןענעז רימ זַא ,טזָאלעגסיױא ךיז

 .ןריישרַאפ ןענעז ערעזדנוא תוטיש יד רעבָא ,ןטסינויצ ןייק טשינ רימ

 סָאװ טייקטרעטייורעד רעשינָאלַאעדיא רעד ףיוא רעבָא קידנקוק טשינ

 רעד רימ זיא ,ןרָאפעגּפָא ןענעז רימ רעטייוו סָאװ ,רעמ ץלא ןרָאװעג זיא

 רעד ןעוו ןוא ,ןרָאװעג רעטנענ העש רענעי ןיא ,?יווגנאז לעַארזוא ,שטנעמ

 (שולח ַא ןעועג ןיוש רע זיא ראי 60 וצ) איבנ רענרעדָאמ רענעגיובעג

 ןוא ןענַאטשעגפיוא ,טײקטרעטַאמעגסױא ןייז ףיוא קידנקוק טשינ ,זיא

 רעטלַאק רעד ןיא ןטיילַאב סיורא רימ רע זיא רענלָאק םעד קידנלעטשפיוא

 ןרָאפטימ ןיימ זַא ,קידנגָאז ,סנעדיוװָארּפ ןיא עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא ,ץענ

 בָאה ךיא סָאװ ,םיא טסירדרַאפ סע רָאנ ,טגיילעגנָא רעייז ןעוועג םיא ןיא

 רעד זַא ,טליפעג ךיא בָאה ("ףלעסרוי דסקַאט וי,) האצוה יד טַאהעג

 -לטנעשזד רעשילגנע ןַא ךיוא זיא רימ טימ ָאד טייטש סָאװ איבנ רעשיריי

 עג רשפא טלָאװ רעקיטסיפ א .ילעַארזיד ןימינב ןופ ןיוצינ א -- ןַאמ

 .ןַאמכטַאטש ןטסערג סדנַאלגנע ןופ לונלג ַא ,טגָאז

--- 494 -- 



 שי ןעהַאק ירנעה יבר ייב "שידיי עלעטניפ טָאד

 -טייחננעלעג ןיימ עקידרעּפָאה ַא ןירַא טמוק קירוצ רָאי עכעלטע טימ

 - מ טנערפ ןוא טנַאה ןיא טסעשזדײד סרעדיר ַא טימ עשרַאטערקעס עכעל

 בָאה ךס ןייק ,תמא ןַא סָאװ .ןעהָאק ירנעה יבר ןופ סעּפע סייוו ךיא יצ

 םלוע ןפיוא גנַאל ןיוש זיא רע זַא ,טכודעג ךיז טָאה רימ ,טסווועג טשינ ךיא

 טימ השעמ יד ץענרע חמ ןיא טלבמַאבעג ךיז טָאה סע (1) תמחמ ,תמאה

 ,ןצעזַאב ךיז ןלָאז ןטנַארגימיא עשידיי ווו ,ןָאטסעװלַאג ןוא ףיש בָאקיישזד

 ַא ךָאד זיא ,לָאטיּפש ַא טיובעג ןעמָאנ ןייז ףיוא טָאה תירב ינב רעד (9) ןוא

 טשינרָאג רימ זיא טייקסיורג ןייז ןגעוו ,ןָאטעגּפָא סנייז ןיוש טָאה רע זַא ןמיס

 ןַא דובכ ּפִא ןבינ ןדיײ-לּפמעט יד זַא ,סיינ ַא ןעד סע ןיא יצ ,רָאלק ןעוועג

 -ךָאו עסערּפ עשילננע-שידיי יד ךרוד טקוק עמ זַא ןוא ?בר םענעסעזעג-טלַא

 ,טרעעג רענעי ןוא ,טרעעג רעד :הרדס עצנַאנ א ךָאד טייג ,סיוא-ךָאװ ןייא

 רע ,למיה זיא'ס ,?לכה .טריטעקנַאב ןקסע רעטרעפ א ןוא רעטירד ַא ןוא

 : .רובכ ןוא

 -קעט ןיא דייטס וה ןעמ יהד, טסעשזדײד סרעדיר ןיא ?לקיטרַא םענופ

 טשינ ןזיא יבר רעקיזָאד רעד זַא ,ןעמענוצסיורַא ןעוועג רעבָא זיא ?סָאס

 נעװו ןיא טזָאלעג ךיז טָאה סָאװ שטנעמ ַא .רעוטסללכ םתס ןייק ןעוועג

 טנעדיזערּפ טימ ןעז וצ ךיז ידכ ,ןָאטגנישַאװ זיב ןָאטסעװלַאג ןופ ןיירַא

 טשינ לָאז עמ ןלעוּפסױא ןוא (רעטָאפ סרָאטַאנעס ןקיטנייה םעד) טפַאט

 ַא ןופ תודבוע יד ןופ טשינ זיא ,דנַאלסור ןייק טנַארגימיא ןַא ןרימרָאּכעד

 ןעועגנ טשינ ןיא טנַארגימיא רעקיזָאד רעד ןעוו ךָאנ טסעופש רעוו ,בר

 וצ טנַאזענּפָא ךיז עקַאט ןוא ,ןענַאטשרַאפ רעכיז טָאה טפַאט יוװ ,דיא ןייק

 טפַאט ןקיבלעזמעד עקַאט טָאה סָאד ,סור רענווַאלסָאװַארּפ ַא רָאנ ,ןפלעה

 -ָאק יבר ןופ ןרָאװעג רע זיא םמותשנ ױזַא) ץירַאה סָאד טכַאמענ רעכייוו

 .ןרָאװעג טליפרעד זיא עיסימ יד זַא ױזַא ,(תולדתשה סנעה

 כָאװ ,ךוכ ַא ןופ רוציק ַא ךעלטננייא ןעוועג זיא ?קיטרַא עצנַאנ סָאד

 .רענינַאר ןטלַא םעד ןופ עיפַארגָאיב ןימ ַא ןעווענ זיא

 ןבילבענ זיא רעמ ץלַא ,םַארערַאט רעמ סָאװ ,םיחבש רעמ סָאװ ,ונ
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 בי (ןיי עירעפמביצ יד

 ןטייוצ ןפיוא ,רבע םענופ רוניפ ַא זיא ןעהָאק ירנעה יבר זַא ,רימ ייב

 םייב טציז עשרַאטערקעפ יד תעב עקַאט ,?לטרַאק ַא ןָא רימ טמוק גָאט

 ?טרַאק סָאד .ןניוא ענענייא עניימ טשינ ביולנ ךיא ןוא ,ןישַאמ-ביירשי

 טעמתחעג ןוא ןעגנונעװַאב עשינרענע טימ ןבירשעג ,ןָאטסעװלַאג ןופ זיא

 -ייב רעייא , ,רע טביירש ,"טנַאסערעטניא רעיוהעגמוא , ."ןעהַאק ירנעה,

 "סיה ןיימ בילוצ ןפורעגּפָא ךיז טָאה רע ,ללכה .יירַטרָאּפמעטנטק ןיא גָארט

 -עג רעטעּפש ןיא סָאװ לַאנרושז םעד ןיא שידיי רעביא ?קיטרַא ןשירָאט

 טנעיילעג טָאה רע יװ זַא ,טקרעמעגנָא טָאה רע ןוא ירעטנעמָאק ןרָאװ
 זַא ןזיוועגפיוא בָאה ךיא םגה "ךייא ייב עינ, ןופ "ךעבענ, ראג טמַאטש

 ,(טָאג טשינ) ידָאב עינא שיכעשט ןופ זיא'ס

 -טרַאק ןוא ווירב 80 א יאדווא ןעמוקַאב ךיא בָאה ןָא טייצ רענעי ןופ

 .ענייז געט עטצעל יד זיב עקַאט ןוא ,םיא ןופ ךעל

 ,ןבעל ןייז ןופ םיטרּפ יד טימ ןעמענרַאפ טשינ ךיז ךיא ליװ אד

 ןבָאה רונש ןוא ןוז ןייז סָאװ ךוב םעניא עקַאט ןעניפעג ןָאק עמ סָאװ

 טגעלפ תבש :ױזַא טרעלקרעד רימ סע טָאה רע .,ןסיוו ןייז ןָא ,ןבירשעגנָא

 ןָאדנָאל ןיא ןבעל ןייז ןגעוו ןנערפסיוא םיא ייז ןנעלפ ,טסַאגוצ ןבָאה ייז רע

 גנַאל טייצ א זיא רע ווו ,עקירפַא םורד ןנעוו ,ןרָאװעג ןריובעג זיא רע ווו

 ןייז ןוא ןָאטסעװלאג ןיא ןרָאי עטשרע יד ןנעו עקַאט ןֹוא בר ןעוועג

 יד ןבירשרַאפ רעטעּפש ןבָאה ייז .ןפיש בָאקיישזד טימ טפַאשטנַאקַאב

 רעד --  ךוב א ןנַארטענוצ םיא ייז ןבָאה רָאי 80 יד וצ ןוא ןצימָאנ

 ."סאסקעט ןיא ןבילברַאפ זיא קָאװ ןאמ

 טינש "רעכעה ךָאנ טשינ ביוא, םעד ןֹופ בר ַא ןעוועג זיא ןעהַאק יבר

 שילגנע ףיוא ןצרּפ ןופ סרעצעזרעביא עטשרע רָאנ יד ןופ ןעוועג זיא ןוא

 םנה שטייד ןופ טצעזעגרעביא סע רע טָאה רָארג ,("תואווצ 4--תורוד 4,)

 רעד ףיוא ,ןלַאנרושז סנטסרעמ רע טָאה טנעיילענ .שידיי טנעקעג טָאה רע

 -נָאּפסערָאק עטנייווצרַאפ רעייז ַא ןריפ וצ טייצ טַאהעג רע טָאה רעטלע

 ,ןטנעמַארעּפמעט עקידרעבליזקעווק יד ןופ ןעוועגנ זיא רע זַא קיטנַאק .ןינעד

 טציּפשעגנָא ןרעיוא יד ןוא ןפָא ןניוא יד טָאהעג טָאה סָאװ שטנעמ ַא

 רעד תעכ ,טריגַאער רע טָאה ץלַא ףיוא ןוא ,ןעגנֹונעװַאב עלַא ןּפַאכוצפיוא

 ןייז ןבעג לָאז רע טומעגנא לָאמ ןטש-ע םוצ םיא טָאה ָאוויי ןופ חילש

 ךיא יװ ,רעבָא ,גיילרָאפ םוצ ךעלבליק ?סיב ַא ןעװעג רע ןיא ,המכסה

 טגעלפ רע זַא ,טייוו ױזַא ףיוא ןטיבעג ךיז רע טָאה ,טרעהעג ךָאנרעד בָאה

 טָאה רעמָאט ןביירש רימ ןוא ,ָאויי ןופ סעבַאגסיוא עשילננע יד ןענעייל

 סנלעזַא עקאט ךיא נעלפ לָאמא .רימ ףיוא זייוונָא ןַא ןענופעג ןטרָאד רע

 .ןעזרַאּפ

 רעד טימ הנתמ ַא ךובזץרּפ ןיימ טקישענ םיא ךיא בָאה 1942 ןיא

 קנַאד רעד ."ןעהַאק ירנעה יבר ,ווָאװ דמל םענרעדָאמ םוצ , טפירשפזוא

 ךוב םענופ קידנדער טשינ ןיוש , .טנַאסערעטניא רָאנ ןעוועג זיא ווירב
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 קַאב ָא ר .א .א

 סאו ,סָאד טָאה , ןעהָאק .רד טביירש ,"קרעוורעטסיימ ַא ךיז רַאפ זיא סאוו

 ןיא טמעלקרַאפ רימ ,טַאלב-רעש ןפיוא רימ ןנעוו ןגָאז וצ טלעפענ ךייא

 -ץעייט ןיימ ייב ןגעווטרעייא רַאפ ביול ךס ַא רָאנ ןפורענסיורא ןוא זדלַאה

 ַא טַאהעג ןיוש ךיא בָאה תונבר רָאי 60 עניימ ןופ ךשמ ןיא .יורפ רער

 -ַאב טשינ ךָאנ ךימ טָאה רענייק רעבָא ,ןטפירשפיוא עקידנעלכיימש ךס

 ."ןקירדוצסיוא טשינרָאג ,היחס ַא זיא אפוג ךוב סָאד .ו"ל ַא יװ טנכייצ

 רעבָא ,"ו"ל, קורדסיוא םענופ טרירעג רעייז ןעוועג זיא ןעהָאק יבר
 אסכ סָאד טנשריענ טָאה סאו ,טרעכייר ראטקיװ יבר טָאה 1946 ןיא

 -סיוא ןייז ןבענעגסױרַא ,יטַאניסניס ןופ ?פמעט ןטסמענרָאפ םעניא תונברה

 .רד ָאד טגָאז סָאװ ןוא (סערּפ ָאנישטנַָאס) בויא ףיוא שוריּפ ןטנכייצעג

 ָאד ?עו ךיא ?טייז עצנַאג ַא טמענרַאפ סָאװ גנומדיוו ןייז ןיא טרעכייד

 וצ עביל ןיא טעמדיוװעג, :ענעפרַאװעצ םיקוסּפ עכעלטע זיולב ןעננערב

 -מֹוא סעמעוו ..ןָאטסעװלאג ןופ יבר ןטמיראב ,ןעהַאק ירנעה .רד יבר

 :.סיײנַאב םענופ קירָאמער עתמא יד ןבילברַאפ זיא תונבר עכעלכיילגרַאפ

 -נֹוהרָאי ןבלַאה א דעכעה וו, ..."בויא ןופ םזילאעדיא ןשיטע ןקידנרעט

 פמאל ןקידנטכיולטיוו ַא ןענערב ןוָאלעג ןוא ןדנוצעגנָא רע טָאה טרעד

 ,טיונ ןיא טניירפ ַא ,תומשנ ןופ ךוטסַאּפ רעקידָארדב-דח ַא ,טּפַאשביל ןֹופ

 ןא טנױאהַאב ,טנשרד סָאװ רעלייה א יו רעכינ טלייה סָאװ ןשרד ַא

 טלטייא רעדָא הוואנ רעשלַאֿפ ןָא ןובנ ןוא םכח דימלת ...תונושל ךס ַא

 -א ףיױוא טליפעגסיוא ךעלדימרעדסוא ןעוועג ןבעל ץנַאנ ןייז ןיא טייק

 ןפלעה ןלָאז סָאו םישעמ ןיא תווצמ עשידיי ענעביוװהרעד יד ןצעזוצרעב

 ."ןשטנעמ םער

 -ַאכ ַא ןוא עדנעגעל א ןרָאװעג ןעהַאק ירנעה זיא ןבעל םייב ןיוש

 -ענ ןענעז ןטַאטש עטקיניירַאפ יד ןופ ןטנעדיזערּפ .רָאלקלָאפ ןופ רעטקַאר

 רעטשדרע רעד, ןפורעגנָא םיא טָאה ןָאסליװ וָארדוװו .טניידפ ענייז ןעוו

 -יכרַאפ ,עסייוו ,םייונ ,ןדיי ייס ןפלָאהעג טָאה רע ."סַאסקעט ןופ רעגריב

 -יפ רעד טָא לָאז .םינויבאל בא ןַא .עקידלפש יד ןוא םילודג יד ייפ ,עק

 טקנוּפ סאו ןעהַאק ירנעה .רד יבר ןופ דליב סָאד ןקיביײרַאפ ...ןפלעה שור

 6 האדיב טָאג טנידעג דימת רע טָאה ךוב ןקיזָאד םעד ןופ דלעה רעד יוז
 ג

 . הבהאל /ז

 ךס א ראנ טנָאז טרעכייר .רד םענעעזעגנָא םעד דצמ גנומדיוו ַאזַא

 ףירח 6 ןעוועג זיא רע יצ .הצילמ יד ןריטנַאקסיד ןלָאז רימ ןעוו וקיפא

 דגנב לוקש ןעוועג זיא תוירבה:תבהא ןייז רעבָא ,טשינ ךיא סייוו יקבו

 -ידנעטשרַאט ןוא טלַאט ךפ א ןכָאה טזומענ רע טָאה יאדווא ןוא ,םלוכ

 .סעיסימ ענייז ןריפוצסיוא ידכ טייק

 ןייק אטשינ זיא עיפַארנָאיב רעד ןיא ?ןעהַאק יבר טמַאטש ןענַאוװנוכ

 -ענ ןריובעגנ ןיא רע זַא ,זיולב ןלייצרעד רעדניק ענייז .םעד ןנעוו טראו
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 שידיי עירעפמיא יד

 שביירש ,ןגערפ וצ םיא עקַאט ןעוועג ןלעב ַא ךיא ןיב .,ןָאדנָאל ןיא ןרָאװ

 טשינ ןעמ ןָאק ןעמַאנ ריא סָאװ טָאטש ַא ןופ טמאטש רעטָאפ ןייז זַא ,רע

 רעשמ ךיז טנַאקעג טשינ עקַאט ךיא בָאה ,גיילסיוא םענופ ןוא ,ןרערסיוא

 ףיוא --- םיירדרַאפ רעמ ךָאנ אמתסמ טָאה עש-ַאטערקעפ ןייז םירָאװ ,ןייז

 ףרַאד סָאד זַא ןענופענסיוא ךיא בָאה ווירב ןטייווצ ןיא טשרע .רוכָאשזּפ

 םנוב החמש 'ר ןוא שודקה דיי רעד זַא טסווועג רע טָאה יצ ,עכסישּפ ןייז

 םָאה ,רעדיו רעטומ ןייז ?ךרד רעכסישּפ םענופ רעדנירג יד ןעוועג ןענעז

 רע םָאה ווירב ןקיבלעזמעד ןיא .ןיבמָאג ןופ טמַאטש ,ןבירשעג רימ רע

 ךיז םרעק רע זַא ,רימ וצ טכירַאב ןטַאוװירּפ סָאװיי םעד טנקיײלעגּפָא ךיוא

 -ניא ךעלנייוועגרעסיוא זיא, ,רימ רע טביירש ,"ווירב רעייא , .שיידיי וצ

 ןעועג טשינ ןיב ךיא .ןענַאטשרַאפ טכעלש רימ טָאה .וװ .רד .טנַאסערעט

 ןוא ,ךימ םרעטסיײגַאב סָאװ ךס ַא ןַארַאפ זיא שידיי ןיא .קיטליגכיילג

 ךיא דער ןרָאי המכמ תמחמ ,שידיי ןענרעל ךיז טפרַאדַאב טשינ טלָאװ'כ

 ימיא רעשידיי רעד ןיא טריסערעטניארַאפ קרַאטש ןעוועג ןיב ...שיריי

 .פבינ עשידײ סרעניוו טנעיילעגרעביא ךיא בָאה יאדווא ...ָארויב ןטנַארג

 בוא, רעביא השרד ַא ןטַיַאהעג בָאה ןוא ,סױרַא זיא סָאד יו דלַאב רוטַאר

 ."רעכעה ךָאנ טשינ

 רָאסעּפָארּפ ַא -- לקינייא ןייז טקישעג רימ ןעהָאק יבר טָאה לָאמנייא

 טיכ -- ישזדָאלַאנקעט ווא טוטיטסניא סטעסושטַאסַאמ ןיא קיזיפ ןופ

 ןוא ןוז ןקיסופ-ס םענעטָארעג םעד טיט סעומש ?קיטש א ךָאנ ,יורפ ןייז

 סָאװ, םעצרּפ ןויער ןפיוא ןעמוקעגפיורַא רימ זיא ,םינבר ןֹופ ?קינייא

 יָאק יבר ןופ קינייארוא סָאד ןײגקעװַא טעװ טייוו יו ."דעקינייוו לָאמַא

 "גיב טעדייזרעטלע ןייז ןענעייל טעװ רע זַא ,ךיא ףָאה תוחּפה 25 ?ןעה

 ,ןדיז-עטע םעד ןגעװ ךס א ןסיוורעד ךיז רע טעוװ .ָאד .עיפַארג

 טָאה ,קנַאב ןיא סדישטַָאר יד וצ ןעמוק לגניידקיש ַא יװ טנעלפ רע תעב

 דליפסנַאקיב דראל ,רעימערּפ ןסיורג םעד ןפָארטעג לָאמ ךס ַא ןטרָאד רע

 -טָאר לענג טימ ןטעומש עכעלטימעג קידנּפַאכ ןילעַארזיד ןומינב ---

 6 : : ש
 = ו ."ירעה ?טיל, ןפור ?רוהב סָאד טנעלפ ילעארזיד ןוא ,ןדי
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 - 73--ה

 ןשטייד יד ןיא רעצטייווש טרעבלַא

 טָאה ןוא ןײרּפלעבַאנ םעד ןעמוקַאכ טָאה רעצפטייווש טרעבלַא טניז

 -ערָאג רעד ןיא ןעגנורינער ןוא םידיהי ןופ דובכ ןעמעננייא ןביוהעגנָא

 -רַאמ ןכוזמ ַא טזָאלעגסיױרַא טשרע טָאה אקַאנָאמ ןיא גנוריגער יד) טלעוו

 ווירב ןנָארקעג ךיא בָאה ,(עקירפַא ןיא לָאטיּפש ןייז ןוא םיא דובכל סעק

 ןוא ,םיא וצ תונעט רעמ ךע;טננייא ןענעז סָאװ תוישק ןוא תולאש טימ

 שרעדנַא ןַא .ןעמוקוצ טשינ םינשקמ יד ןענָאק םיא וצ תמחמ ,רימ ֹוצ

 ךיא יו ןעמוקענסיוא טלָאװ סע .הּפללעב ןעמוקענ גערפנָא רעד זיא לָאמ

 ,תמא ןַא סָאװ ןוא ,ברע רעדָא רעטערטרַאפ סרעצטייווש .רד ןעוועג טלָאװ

 רָאי ןופ ןעװעג ךיא ןיב דענייז דיסח ַא זַא ,טשינ ךיא לעװ ןענעקייל

 ראי עכעלטע טימ זיב םיא טיס טשינ ךיז ךיא בָאה טנגענַאב םנה ,5

 .עקירעמַא ןיא ךוזַאב א ףיוא ןעווענ זיא רע ןעוו ,קירוצ

 ַא ןופ העיבכת ןימ ַא רעדיוו ןעמוקעגנָא ךָאו ענעי רימ זיא סע ןעוו

 עקידיושמוא ןַא זילב טשרמולכ ,שידיי ףיוא רעכיב עקיגָאװ ןופ רבחמ

 -יצר עשיצַאנ יד ףיוא טריגַאער זיא-סעדןעו טָאה רעצטייווש יצ ,עגַארפ

 -ַאב -יז ךיא בָאה ,ןשטייד ענייז ןגעק טריטסעטָארּפ טָאה רע יצ ,תוח

 ץטידיי ערעדנַא ידכ ,ןינע םעד ןטכײלַאב לסיבַא ףרַאד עמ ןזַא טנכער

 .תוקיפס ערעייז ןיא דַאּפשנָא ןַא ןבָאה ןלָאז כרענעייל

 רעדָא טייקכעלנעזדרעּפ רעד טימ ןעמענרַאפ טשינ ָאד ךיז לע ךיא

 ןבָאה ןעלקיטרַא רעטנזיוט ןוא רעכיב 38 .רודה-לודג םעד ןופ ןעקנַאדעג יד

 .טּפעשעגסיוא טשינ ךָאנ ןיא לַאירעטַאמ רעד ןוא ,טלדנַאהַאב ןיוש סָאד

 רעקיזָאד רעד יוװ ,היכז ַאזַא טַאהעג טשינ טָאה שטנעמ רעקידעבעל ןייק

 -קינייא יד טלייהעג ןוא דלַאװ-דליוו ןיא ןבילקרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,ןַאמ

 סרענעייל עטסרעמ יד זַא ,ןעמעננָא ןזומ לע ךיא ,רעסערפ-ןשטנעמ ןופ ךעל

 טלאה ןייטשנייא טרעבלַא ןַא וליפא סָאװ ,ןשטנעט ַאזַא ןגעוו סעּפע ןסייוו

 .םיא טימ םענייאניא ןרעוו וצ טנָאמרעד רובכ ַא רַאפ סע

 ןייז רשפא ןלעוו תונעט-ילעב עניימ .ןינע םוצ וצ ףכית רימ ןטערט

 תָאה קירוצ רָאי ןעצ טימ ןַא ,ןלייצרעד ייז לע ךיא ןעוו ,טרעדנווורַאפ
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 שידיי עירעפמיא יד

 ןיא עקַאט :וװ ךָאנ ןוא ,טקנופ ןבלעזמעד ףיוא טַלעטשענּפָא ךיז ךיא

 זעביז סרעצטייווש ובכל ןבעגעגסיורַא בָאה ךיא סָאװ ,ךובדלבוי םעד

 ,דרַאװרַאה ןופ ןָאטרַאס .ּפָארּפ ,סרעפלעהטימס עניימ .,נָאטנריובעג ןטסקיצ

 "עג וליפא ךיז ןכָאה לשטרעכאק- בלאק ןופ טנעדיזערּפ ,רעלסקיב .דד ןוא

 דער ךיא יו םעדכָאנ טרפב ,גנַאנ ןלענַאיצנעװנַאקמוא אזא ףיוא טשודח

 םעד ןרירוצנא טשינ רָאנ ,דובכה תארי ןוא תולעּפתה ַאזַא טימ םיא ןופ

 ,ליּפש עשיטַאמָאלּפיד א ןסייהעג טיָאװ ןצנשנניא ןינע

 טשינ טָאה סָאװ ,רעצימיא ךָאנ ןעוועג דָארג זיא ךוב ןבלעזמעד ןיא

 עטסירַאב יד ,סרעלהע סיִלַא ןיא סָאד ןוא -- ךַאז יד ןגייוושרַאפ טלאועג

 -ףֵאמ לסיבַא ןעמוקעגרָאפ גנואיצַאב ןייז זיא ריא ךיוא .,ןיטסידרָאקיפּפרַאה

 ,טרעפטנעעג יז טָאה טלעטשעג ריא טָאה'מ סָאװ סענַארפ יד ףיוא ןוא ;ענ

 'טעק רעויסערגַא ןייק טשינ רעבָא רעקידתונשקע , ןַא ןיא רעצטייווש זַא
 ."ר ה

 -עטער , לּפעק ןרעטנוא ךיא כבָאה ןרעצטייוש רעביא ייסע ןיימ ןיא

 -עג ןוא עיצַאטנעירָא ןייז ןריזיִלַאנַא טריבורּפ ?סעיצַאלוקעּפס ןוא ןשינ

 ,טנעמַארעּפמעט ןייז רשפא רעכיג ,גנַאננעקנַאד

 :ןטקַאפ עקיטבכיוו ראנג עכעלטע טימ ןענעכער ָאד ךיז ןפרַאד רימ

 ַא ,ךיז רַאפ דנֲאֿל ַא זיא סָאזלע .רעסַאזלע ןֵא ןיא רעצטייוש (1

 .ךיירקנַארפ סע ןיא טָא ,דנַאלשטייד סע זיא טָא סָאװ הנידמ-ןשיוװצ ןימ

 זיא שיזיוצנַארפ םגה ,חסונ ןשישטייד ןפיוא רע ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד

 םיא טָאה טפַאשנסיו עשישטייד יד .ךַארּפשרעטומ עטייווצ ןייז ןעוועג

 ןעװעג םיא זיא ןילרעב ןיא ןבעל סָאד ןוא ,טרינָאּפמיא קרַאטש רעייז

 .וירַאּפ ןיא ןבעל סָאד יו אחינ רעמ

 טָאה ,רעריט ןרָאװעג ןיא רעלטיה דעדייא רָאי ַא ,1922 ןיא (2

 יד זַא ,טגָאזעגסיורָאֿפ ןעקנעד ןוא ןבעל ןײמ סיױא ןייז ןיא רעצסיייוש'

 ראפ סעיינ אזַא ןעוועג טשינ סָאד זיא .ןברוח ַא וצ ךיז טלקייקרעד טלעוו

 ךיוא טָאה רע סָאו ,טשינרעמ .ןעמוקעג עקַאט זיא ןברוח רעד ןעוו םיא

 -עד ןַא ,חוטב ןעוועג ןיא רע .תואיבנ ןייז ןיא וויטָאמ-ױפחנ א טָאהעג

 .ןיז הצנמ טעוו תמא

 רעפמעק ַא ןיא -ע .ןגעקטגַא רעפמעק ןייק טשינ ?לכב ןיא רע (3

 ןָאק סָאװ ,טלעוו רעד ףיוא שטנעמ ןייק ָאטשינ ךיז טכוד זיא סע ,רַאפ

 ןלעטשנגעקַא טשינ רעבָא ךיז טעוװו רע .רע יו תוינערוּפ יילרעלכ ןייטשסיוא

 ןרעו וצ יו .טייקיטכערעגמוא ַאזַא וליפא ןייז הבהאב-פבקמ רָאנ ,םענייק

 טסיזומוא טלייהעג טָאה רע תעב ,אנוש ַא יװ ,ךיירקנַארפ ןייק טקישרַאפ

 ןצנַאגניא זיא רע .עקירפַא ןקידענערב ןרליוו ןיא (עסייוו ןוא) עצרַאווי

 ַא זיא סָאװ ,רעטסרעפ .וו ךידדירפ ,ןַאמסדנַאל רעסיורג ןייז יוװ שרעדִנַא

 ךיוא אמתסמ ךיא לע םיא ןגעוװו סָאװו ןוא ,ךרוד ןוא ךדוד רענמעק

 -וצנֶא ןטעבעג םיא בָאה ךיא ןעיו ,2גא .ןביירש וצ טייהננעלעג ַא ןבָאה
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 קא בָא .א .א

 טשינ ,טגאזענּפָא ךיז רע טָאה ךובדלכוי רעצטייווש ןדאפ לקיטרַא ןע ןכיורעי

 וצ ידכ ,ןָאט וצ ןכַאז ערעכליב טאהענ טָאה רע סָאװ ,םעד בילוצ דאנ

 . סרעצטייוש סָאװ רַאפרעד עקַאט רָאנ ,טיורב ?קיטש א ףיוא ןענידראפ

 ,טרילעּפַא טשינ םיא וצ טָאה ךרד

 -ירק ןופ ,ךיז ;ןגירק ןופ ,ןטסעטָארּפ ןכַאמ ןופ טשינ טלאה רעצטייווש

 -עכיז .תונברק ןעגנערב ןוא טפמַאשביל ךרוד ןלעוּפ וצ טכוז רע .ןריקיט

 עו ןוא ,ןָאטעג ייו קראטש םיא סיצאנ יד ןופ םיעותעת-םישעמ יד ןבָאה

 -עג טשינ ךָאנ ןענעז ייז ןעו ,1928 ןיא םיא ןבָאה םיאורב עניורב יד

 יֹּפְא ךעלפעה ייז רע טָאה ,קיצּפייל ןייק ןטעברַאפ ,תועריתויח ןייק ןרָאוו

 טיגַאל ױזַא ןעועג ,םינּפַא ,זיא ייז ןגעק ןדלַאװעג ןכַאמ רעבָא ,טגָאזעג
 ןִא טסישרעד רעטסגנעג דעטושּפ ַא ןעוו ןריטסעטָארּפ וצ יו ,םיא ראפ

 .ידיימ ַא טקיטלַאװעגרַאפ שטנעממוא ןַא ןעוו ,רעדָא ,ןשטנעמ ןקידלושמוא
 יז וצ יורטיצ ןסיורג ַאזַא טַאהעג טשינ טָאה רע זַא ןייז ךיוא ןָאק סע

 םטקיש גנורינער עשילננע יד ןעו ,ןעמעלא ךָאנ עקַאט .ןעגנוריגער ערעדנט

 -עמא ןעוו ,רעדָא ,ןידַא םונהיג ןיא קירוצ ןדיי עכעלקיפנמוא טיפ ןפיש

 ;טימעגסיוא ןטיָאװ סָאװ ,תונברק סרעלטיה ןזָאלנײרַא טשינ ליו עקיר

 .ןרעלטיה וצ םיפתוש רעדנעל עקיזָאד יד ןענעז ,טיוט םעד

 ןטלָאװ עקירפַא ןופ ןטסעטָארּפ סרעצטייווש זַא ,רעכיז זיא ךאז ןייא

 -ענ םיא ןיולב טלָאװ ערטסאילַאכדיצטנ יד ןוא -כדמכ ארוק לוק ַא ןעועג

 .טכַאלעגסיוא ןוא טידיז

 ןזעו ןייק טכַאמעג טשינ טאה רעצטייווש זַא רעציטיא טניימ רעפטַאט

 ענעגייא ןייז זאט ןענַאמרעד וצ גונעג ָאד זיא ,טייקשהיח רעשיצַאנ רעד ןופ

 ַא יא רעטומ ריא םידָאוו ךיירקנארפ ןופ ןכױלטנַא טזומענ טָאה רעטכָאט

 ריא טלָאװ דנַאלשטייד ןיא ןענופעג טלאמעד ךיז יז טלָאװ ןוא ,עשידיי

 .ןדיי ערעדנא יד ןופ יו ,רעבלעזרעד ןעוועג אמתסמ ?רוג

 ,רעקירָאטסיה .רעניובסארטש דעד 4 ןעוועג זיא  רעווש סרעצטייווש

 סעקשטיירט ןגעק טפמעקעג ךָאד דע טָאה ,טדמשענ שטָאכ סָאװ ,ווַאלסערב

 .םזיטימעסיטנא
 סָאװ ןשטנעמ א ףיוא דשח ןטסדנימ םעד ןכָאה ןעמ ןָאק ױזַא יו

 "טברופרהע,) ןבעל ןרַאפ דובכה-תארי זיא עיפָאזַאליפ ןייז ןופ רקיע רעד

 סָאװ ןַאמ א ,(דובכה:תארי ןופ :נוצעזרעביא עטושּפ יד ךעלטנגייא ןיא

 סָאװ ןוא ,טשינ רעניט ןייק וליפא ,היח םוש ןייק ןסישרעד טשינ טזאל

 לאז רע זַא --- םולכב ַא ,ןסיײרּפָא רעדָא ,ףיוא ןטערט וצ ןדיימסיוא טסייה

 טַאלג רעבָא ,טייקשלווייט רעשיצאנ רעד ןופ טדעריושעגפיוא ןרעוו טשנ

 ןייֵלַא ןָאק רע ווו ןוא ,םישעמ ןופ טלַאה רע .םיא רַאפ טשינ זיא ןעיירש

 .הלטבל-הללק א ןעװעדלַאװעג ןימ ַאזַא ןיא ,ןריפסיוא טשינ

 ַא ןבירשעג רימ רע טָאה ,טנגעגַאב ךיז ןבָאה רימ רעדייא ךָאנ ,ךָאד
 .תונברק עשידיא ןענַאילימ יד ענונב ווירב-טסיירט ןקידנריר ןוא ןננַאֿפ
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 שידיי עירעבמי 8 יד

 עו .ובפיוא ןיא טקורדענּפָא ןעוועג זיא ווידב ןקיזָאד םעד ןופ לייט ַא

 ןבענוצסיורא תושר ןטעבעג םיא ייב ךיא ןבָאה ,רימ ייב ןעוועג זיג

 :םיוא טייהנגעלעג יד ןבענענ םיא טָאה סָאד .םערָאפכוב ןיא ווירב עי :

 טניז .ווירב שנייז ןכעלטנפעראפ סָאװ ,עַלַא ףיוא ?ביאראפ ןייז ןקידדוצ

 ןעייסע עצנַאג ,סנגיוב ענעבירשַאב-טכידעג טָאהעג ךיא ןבָאה טייצ רענעי ןופ

 -סיוזא טשינ זיא'פ זַא ,רימ טנַאמרעד רע רעבָא ,םינינע ענעדישרטכ ןגעוו

 .שטנווו ןייז ייב ךיִז טלַאה ךיא זַא ךיז טייטשרַאפ ןוא ,איסחרפב ןבענוצ

 ,סיורג-םובלַא ,ןטייז עטעוװעקיּפעגנָא 80 ערעסָאװ יד ןופ ןלטנינירַא יד

 -רעווינוא-דרַאװרַאה ןופ קעטָאילביב-רצוא רעד ןיא ןבענוצניירַא ךיא ןכער

 ןוא ןענייטשנייא ןַאנַא ַאטנַאס ,ןדיורפ ןופ ווירב יד טימ ןעמשזוצ ,טעטיז

 .עכלעזא ךָאנ

 העש רעכע;סעגרַאפמוא רענעי ןיא ריס טָאה רעצטייווש .רד ןעוו
 ךיא סָאװ רעביא טנערפענ ריס ייב ןעווענ ןיא רע סָאװ ,כרָאה ַא טיימס

 יד ןגעו רדסכ ןעייל ךיא זַא טגָאזעג םיא בָאה ךיא ןוא ,נעט יד טעברַא

 רָאֹפ רימ ןִלַא טמוק ןעשעג זיא סָאו םעד ןופ ןייש ןיא זַא ןוא תוחיצר

 ךיא סָאװ ,טרעיודַאב טָאה רע ךיז טכוד ,ןניוושענ רע טָאה ,קיטכיוומוא יוו

 -עד וצ רעטש א ןייז לָאז סע ןזא ,םעד ןיא טזָאלע;ניירַא ליפ יױזַא ךיז בָאזו

 ךיז טרעק רע רעבָא ,ןלַאפסרעיורט גונעג ךרוד רע טכַאמ יארווא ,גנוטיראמ

 | | .ןבעל ןלַאמרָאנ םֹוצ ךיג םיא

 טעמכ ןייז ,טעװעגַאשענ טשינרָאג ןרעצטייווש ךיא בָאה ייסע ןייטפ ןיא

 ןזיוועגנָא בָאה ךיא רעבָא ,ךעלדנעטשרַאפ רשפא ןיא דנַאלסור וצ הצנש

 טקַאפ ןפיוא ןגיוא יד ןכטמוצ טסייה "ןטָאיוא-ימעפ,, ןפור יד ןפודוצנא ןא
 דנַאלטור ןיא זַא ןוא ,סעינילער עסיורג יד ןעמוקעג ןענעז עיזַא ןופ יא
 אקווד ןטרָאד זא ,טייהיירפ רַאפ רעפמעק עטסידייא יד קיטעט ןעוועג ןענעז

 ןבענגעקעוַא ןכָאה סָאװ ,רע יו ,ןשטנעמ עכלעזַא ןענופעגנ ךיז ןבָאװ

 -לא עכלעזט ןענעז דנַאלשטייד ןיא תעכ ,ערעדנַא רַאפ סטוג ןוא בָאה רעיוו
 ,טגָאזעג ןוא רעטייו ךָאנ ןעגנַאגעג ןיב ךיא ,.תואיצמה-רקי א ןטסיאורט

 -לֵא זַא ,ןזײװסיױרַא ךיז לָאז סע ןעוו עינַאריא ןַא ןעוועג טלאװ סע וא

 טנַאטַאב בָאה ךיא ,רעמכָאנ .טולב שיוװַא?ס ךיז ןיא טָאה רעצטייווש טרעב

 ףליה יד ןעמוקַאב טשינ רעצטייווש טָאה דנַאלשמייד ןיא זַא ,טקַאֿפ םַײד

 ןיא ןנָארקעג טָאה רע סָאװ ,ןעיורפ-סטרַאו ענעבעגרעביא ןוא םידיחי ןופ

 .רעדנעֶל ערעדנַא

 רוב-לכוי םעד ןופ טרירענ קדַאטש ןעוועג זיא רעצטייווש טרעבלַא זַא

 עויטקעּפסער ערעייז ןיא עטפערג עמַאס יד טעכרַאענטימ ןבָאה סע וו

 ייס ךיא סייו ,ןעמונענטיוא רָאנ םיא ייב טָאה ייסע ןיימ זַא ןוא ,ןכַאפ

 טקירדעגפיוא ךיז טָאה דע סָאװ ,םעד ןֹופ ייס ,דימ וצ ווידב ענייז ןופ

 -עג -עייז זיא רע .ןניושראפ רע טָאה קיטירק ןיימ .םיברוקמ ענייז וצ

 בָאה דיא ןעוו וליפא .שיטאמַאיּפיד וליפא ?לָאפַא ןוא, שיטקַאט ןוא ףמצ
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 הַא ב ָט7 .א .א

 יונג רַאפ ןענופעג טשינ רע טָאה ,רימ וצ הנעט סיורפ ןייז טכַארבעגרָאּפ

 תעב ,בוטש ןיא רימ ייב ןסעזעג ןיא רע תעב רָאנ ,עירכמ א ןייז וצ קיט

 -עייז טרעװ דע יו ,טקרעמַאב ךיא בָאה ,שזדירבמעק טכווַאב טָאה רע

 -ַארפ רעד טיפ סױרַא רע טמוק ךָאד ,סעּפע ךיז טלקנייווק רע ןוא טסנרע

 .גנומַאטשּפֶא רעשיוװַאלס ןופ ןיא רע זַא ןעקנעד רימ טכַאמ סָאװ ךענ

 בָאה ךיא .ןבירשענ טשינ ךיא בָאה סָאד זַא טרעלקרעד םיא בָאה ךיא

 רע טקוק דליב ןייא ןיא זַא ,ןייז ױזַא ןָאק סע זַא ,טלעטשענרָאפ ךיז זיולב

 סע ןעוו ,עינָאריא ןא ןעוועג טְלָאװ סע זַא ןוא ,עשטינ יוװ ?סיבַא סיוא

 ביוא , ,טמעטָאענּפָא -עיירפ רע טָאה "א , .ױזַא סױרַא עקַאט ךיז טלעטש

 ."שרעדנַא סעּפע זיא ױזַא

 א

 טייטשרַאפ ונ ?דנַאלשטייד וצ גנואיצַאב עקיטציא ןייז חכמ ןיא סָאװ

 יד וצ טמענ רע .םיחצור ןענעז ןשטייד עלַא ןַא ,טשינ טלַאה רע זַא ךיז

 ןיא שימייה רעייז ךיז טניפעג רע .ןטרָאד םיא טינ עמ סָאו סעימערּפ

 ךָארג טָאה קירוצ רָאי רָאֹּפ ַא טימ .ןָאב ןיא ןוא ןילרעב ןיא ,טרוטקנַארפ

 ,סיוה ,טנעדיזערּפ ןשישטייד םעד טריאויוורעטניא טניירפ רעגנוי ַא רעניימ

 ריוװעג רע ןזיא דלַאב ןוא ,ןרעצטייוש טרעבלַא ןענופעג םיא ייב ןוא

 סעסיוה יד ייב ןישודקירדסמ רעד ןעװעג סע זיא רעצטייווש זא ןרָאװענ

 .דניירפ עטנעָאנ רָאנ ןענעז ערדייב זַא ןוא קירוצ רָאי 40 א טימ

 יניארַאפ רשפא טעו סָאװ רָאויּפע ןַא ןבענרעביא ָאד ךיא ?ליוו בגא

 .סרענעייל יד ןריפערעט

 טלעז טשינ ךיא געלפ ךובדלבוי סרעצטייווש-טרעבלַא ןיימ בילוצ

 ריזנעצער רעקימעדַאקַא ןַא ?יו ָאד .דנַאלשטייד ןופ תושקב ןעמוקַאב

 ןיא -- קעטָאילביב-ןָאטגנישַאװ שזדרַאשזד ַא לי לָאמ שרעדנַאנַא ןוא

 עטכישעג יד סגעוװנייאדַאפ ןיוש עקַאט ןוא רַאיפמעזקע ןַא -- טראנטוטש

 ?יוװ ןבָאה ייז ?טשינ סָאװרַאֿפ -- .עיגָאלַאכיסּפ רענַאקירעמַא רעד ןופ

 .טנשרדענ

 ךיא סָאװ ,סרעביירש יד ,טלייצרעד ייז בָאה ךיא זַא ךיז טייטשראפ

 ןלעװ ייז זַא ןוא סדעריפ ערעייז ךרוד ענעמוקענמוא יד טיט ןָא ךיז רעק

 -עצטייוש עסיורג יד סיױרַא זיא סע ןעוו .רעכיב יד ןביוק ץענרע ןזומ

 רעשטייד רעד ןיא זייוומיכשמה טקורדעג דעירפ ,ןעכנימ ןיא עיפַארגָאיב

 -אטקאדער רעד רימ טָאה (טריטקַאדער רעסעב רָאנ ,ףײל ןימ  ַא) יווער

 ןוא ךוב ַא טקישענוצ ,וירב םענייש ַא ןבירשעג רעידניק גַאלרַאפ ןופ

 דובכל סרוקנַאק ַא ןיא ,םיטפוש יד ןופ דענייא יו ,ןקריווטימ ןטעכענ רימ

 ןבעגעגנָא טָאה רע ןוא ,טרימערּפ גַאלרַאפ רעד סָאװ רעצטייווש טרעבלַא

 -רעּפ עכעלוָאלרַאפ ַא זיא רע זַא תודע ןַא יו ןעמַאנ סנייווצ עקידעדעדפ

 י:
: 

: 
 ָו



 שידיי עירעּפמיא יד

 רעביא ךיב ַא טכעלטנפערַאפ רע טָאה קירוצ ראי רֶאַּפ ַא טימ תמחמ ,ןָאו

 .ןנייווצ ןַאפעטס

 .וַײרב ןייז ןופ ןָאט םעד טימ טריזינָאמרַאה טשינ טָאה רעפטנע ןיימ

 סעוו טייהנגעלעג ַא ביוא עיפַארנַאיב יד ןריזנעצער וצ טנַאזענוצ בָאה ךיא

 -רעד וצ רימ ןלייט ייז סָאװ ,דובכ ןפיוא קידנקוק טשינ רעבָא ,ןכַאמ ךיז

 טָאה סָאװ סרוקנָאק ןיא טפוש ַא רַאפ ןביילקסיוא רימ ןליוו ייז סָאװ טימס

 -טימ ךיז ייב ןלעוּפ טשינ ךיא ןָאק , ןרעצטייווש טרעכלַא טימ ןָאט וצ

 רוטלוק ַא יו ,םעדכַאנ דנאלשטייד ןופ רוטלוק יד ןריסנַאװַא ןיא ןפלעהוצ

 -עג בורח טעמכ דנַאלשטייד ךרוד זיא ,טָנָאנ יוזש ןעוועג ריט ןיא סָאװ

 שטייד רעדעי זַא ןטלַאה סָאװ ענעי ןופ טשינ ןיב ךיא שטָאכ ןוא ,ןרָאװ

 ַא וצ ךוב טסיינ ןיימ טעמדיוװעג דָארג בָאה ךיא) דרָאמ ןיא קידלוש זיא

 רעד זַא סיוא רימ טזייוו ,(ןרעלטיה ךרוד ןראוועג טּפעקעג זיא סָאװ שטייד

 םוש ןייק טָאה "ןבעל ןרַאפ דובכה-תארי, סרעצטייווש ּפיצנירּפ רעצנַאנ

 -קעלעטניא ןרַאפ טשינ וליפא ,שטייד ןכעלטינשכרוד ןרַאפ טשינ טײטַאכ

 :םַאזטעברַא ,.טמַא ןַא ןטלַאהנָא ךָאנ ןענָאק סיצַאנ ענעזעוועג ןעוו ,לאוט

 ."דרָאמ רַאפ גנובעגרַאפ רעדָא הבושת ןייק טשינ זיא טייל
 ןוא ,וירב םעד ףיוא רעפטנע ןַא ףיוא טכירעג ךיז בָאה ךיא טשינ

 ,עז, ןטכַארט טזומעג טָאה שטייד רעד .ןעמוקַאב סעכלעזַא בָאה ךיא טשינ

 ."רעדיוו-רעדיק רָאנ זיא רע ןוא ,אברדאו אברדא םיא טימ ןיב ךיא

ִ* *ִ* 

* 

 ,1954 ןיא זַא ,רימ טלייצרעד ,ךוזַאב ַא תעב ,גרעבנייטש .נ .י .רד

 -נַאגעג םיא רע זיא ,ןָאדנָאל ןיא ןעוועג דָארג זיא רעצטייווש ,רד ןעוו

 "טייווש .רד רעבָא ,ןרעלטיה ןגעק ןגָאזסױרַא ךיז ןטעבעג םיא ןוא ןעז ןעג

 ןוא ,עיסימ ןייז ךיז טָאה שטנעמ רעדעי זַא ,טרעלקרעד םיא טָאה רעצ

 ןגעווטסעדנופ וצ טיג גרעבנייטש .רד .לובנ ןייז ץוחמ ןצנַאגניא זיא סָאד

 .קידוועעזנָא ןעװעג טשינ טייקשהיח סרעלטיה ךָאנ זיא טלָאמעי זַא

| 
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 רעצנייווש טרעכלַא ןנעק תונעטמ עשידיא

 -עגוצ בָאה ךיא יװ ,םוא ךיז ךיא רעק הקספה רעקירָאידייװצ ַא ךָאנ

 טרעבלַא ןגעװ לקיטרַא ןיימ ףיוא ןבָאה סָאװ תונעט-ילעב יד וצ ,טגָאז

 .טייקטכַארבענפיוא ןֶא טשינ טריגאער רעצטייווש

 רעד טימ ןרָאװעג קיטרַאפ ןיב ךיא ןעוו ,ךָאו יד ףיונוצ טלַאפ דָארג

 ר"ד סָאװ טייצ-תוליבא רעד טימ ,שידיי םויק ןנעוו ןעלקיטרַא טייק רעגנַאל

 ךרוד םיא טָאה סָאװ ,יורפ ןייז ןופ טיוט ןרעכיא ךרוד טכַאמ רעצטייווש

 -דסכ ןפלָאהעג טַארייהרַאּפ ןעוועג ןענעז ייז סָאװ רָאי קיצפופ ןוא עכעלטע

 :עמענרַאפ טלָאװעג טשינ ךיז טָאה סע .טעברַא רעשיראטינַאמוה ןייז ןיא

 יםולוצכרוד רשוכה תעש ַא רעכיז זיא טציא רעבָא ,םינינע ערעדנַא טימ

 םעד ּףיוא ןזיירק עשירעביירש עסיוועג ןיא טָאה'מ סָאװ תומוערת יד ןרעט

 "רנוא ןופ טייקכעלנעזרעּפ רעטסערג רעד רַאפ טכַארטַאב טרעוו סָאװ ןַאמ

 .רוד רעז

 קיוייק רעכיל רעזדנוא יװ שטנעמ ַא ױזַא יוװ ,ןייטשרַאפ ןָאק ךיא

 כרעלטיה ןיא ןדיא יד רַאפ ןעמעננָא טשינ ךיז סרעצטייוש עגונב טליפ

 -עג ןריובכעג זיא סָאװ ,איבנ ּפיט םוצ טרעהעג קיווייל תמחמ ,דנַאלשטייד

 עג קלאפ ַא יװ ןדיא .תולווע יילרעלכ ןגעקטנַא ןריטסעטָארּפ וצ ןרָאװ

 .רעקיצניוװ רעוו ,רעכ רעוװ ,ןימ ןקיזָאד םוצ ןרעה

 סָאד זיא טריטסעטָארּפ טשינ טָאה רעצטייווש ביוא זא סע טסייה יצ

 ,הכרעמ ןייז ןכַאמ רענרע טעװ רע זַא טאהעג ארומ טָאה רע ?ייוו ןעוועג

 ?טקנערקעג טשינ םיא ןבָאה סיצַאנ יד ןופ םיעותעת-םישעמ יד זַא רעדָא

 טשינ טעװ ןַאמ רעד זַא ,?יוװ טסייו ןרעצטייווש ןעק סָאװ רעדעי --

 ףיוא ןזיוועגנָא טשינ זיא רע ןַא ןוא ,ןּפיצנירּפ ענייז ןופ רָאה ַא ןטערטּפָא

 רַאפ טָאה דובכ ןוא ,ךיז רַאפ טשינ רע ףראד םלעג ןייק תמחמ ,םענייק

 ,טשינ טײטַאב םוש ןייק םיא

 דיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןַארַאפ ןענעז סע זַא ןעמענַאב ןעמ ףרַאד

 ראטנוב א רַאפ סָאװ סָאד ןוא ,ךיז ןריפ וצ ױזַא יו העד ענעגייא רעייז

 טקנוּפ טָאה סָאװ ,שרעדנַא ןציסע ןָאק ,קידבייחמ ױזַא ןעזוסיוא םע ןעק
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 שיריי עירעפמיס יו

 ןבענעג טָאה קיווייק ,ה .קיטיונמוא ןוייווסיוא ךיז ,רעטקטרַאכ ןשיטע ַאזצ

 טמוק ןגעקטנט ןֹוא ,ןלזג א ןופ טפילטנַא סָאװ ןשטנעמ ַא ןופ לשמ א

 ןוא -- רעטבילעג ןייז טימ ןריצַאּפש טמערָאעג ךיז טייג סָאװ ,ןאס ַא ןָא
 זעק בָאה ךיא זַא ןגָאז ןומ ךיא ,רָאה א ףיוא שטָאכ ןרא םיא סָאד לָאז

 .טייקכעלנע ?קערב ןייק טשינ טָאה סָאװ ,?שמ םעד ףיוא טפאג

 ׂו

 ןפָאלשטנַא טנַאקעג ךיא בָאה ױזַא יװ , טרעפטנעעג רע טָאה ?סָאװרַאפ |
2 

 ןגעו ןדער וצ ןקיווייל רעזדנוא ןייא טלאפ ױזַא יװ :ןנערפ רימָאל

 העש 19 ,עסירפַא ןייק ןעמוקעג זיא רע טניז ,טָאה רעצטייווש ?ןריצַאּפטי |

 ןנעלפ סָאװ ,עדליוו קידנלייה רָאנ טשינ ,ךרפ-תרובע לכ ןָאטעג נָאט ַא
 שמַאכ ,ךַאז םוש ןייק טימ ןפלעה ןלעװו טשינ ןוא ןעניצידעמ ןענעבנגוצ

 -עגקעוַא טָאה רעצטייווש .ןגעו הבוט רעייז ןופ טלדנַאהעג ךיז טָאה סע

 ךיו ןיא ,דובכ ןֹוא סוסקול ןבעגעג םיא טלָאװ סָאװ ,ערעידַאק ַא ןפרָאװ

 קידתונמחרבמוא טנערב ןוז יד וו ,דלַאװדליו רענַאקירפַא ןיא ןבילקרַאפ

 עמַאט ,רע טיוב טרָאד ןוא ,דָאי א םישדח 9 טעמכ טקיטש טפול יד ןוא
 סָאװ ?ָאטיפש א ,טלעגניילס ןנייא ןייז טימ ןוא טנעה ענעגנייא ענייז טימ

 םעד ןעמוקַאב ןיוש טָאה רע ןעוו ןוא ,טלעוװו רעצנַאג רעד ףיֹוא טכש

 ןינב םעיינ ַא ןיא טניילעננירא טלענ עצנאנ סָאד רע טָאה ,זירּפ-לבָאנ

 רימ ןעעז רעדיוו ןוא .,עינָאלָאק רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ םיערוצמ יד רַאפ

 ,רעק 80 יד ןיא ןקז ַא -- גנַאְל ןהעש סיפ יד ףיוא טייטש רע יוװ םיא

 ןוא סָאװ סרעטעברא עצרַאװש יד קידנזייונא ןאמרָאפ ןימ ַא טרעוװ ןוא

 טניגרַאפ סָאו ,רעצטייוש טרעבלַא רעבלעז רעד טָא ,ןָאט וצ ױזַא יו

 ַאי ןיוש טרָאפ רע זַא ןוא ,גנַאלנרַאי עיצַאקַאװ ןייק ןעמענ וצ טשינ ךיז

 תמחמ ,ההונמ עגר ןייק טשינ רע טָאה ,סאזלע ןייק ?בוי ַא ןיא לָאמנייא
 -יֿפוֲע רעדָא ,רעדנעל ערעדנַא ןיא ןרָאפ וצ ןטייז עֶלַא ןופ םיא טּפעלש עמ

 ןעזענמוא ןײגקעװַא טשינ םענייק טזָאל רע ןוא ,ןריט יד ּפִא ןגָאלש ?גר

 !ץראה ןרענייטש אזא ןבָאה סע לָאז רעצטייווש רעטקָאד רעד טָא --

 .טנַאקאב זיא רימ סָאװ לַאפ ןשיטסירעטקַארַאכ ַא ןלייצרעד ָאד ליוו ךיא

 טעפש ןייז גהונ ךיז רע טגעלפ ,רקובה תולעכ ףיוא טייטש רעצטייווש שטָאכ

 טנעיצַאּפ ןדעי ןנָאז ןוא לָאטיּפש ןיא לטעב וצ לטעב ןופ ןייג וצ טכַאנייב

 לַמיב ַא ןיוש ןיא סָאד זַא ,ןעזנייא ןביוהעגנָא טָאה רע זיב ,טכַאנ עטוג ַא

 -עײדדּפָאק ןֹוא תוגאד יילרעיכ טימ טעברַא גָאט ןרעווש א ךָאנ ליפ וצ

 טָאה --- בורל סעיצַארעּפָא ןריפכרוד ךָאנ רע טנעלפ טלָאמעד ןוא -- ןשיג

 -פיֹוא יד טָאה לָאמנייא רעבָא .תוצה רַאפ ןפָאלש ןגייל ךיז םווורּפעג רע

 יִז ,טנייו ןוא טניל טנעיצַאּפ ַא זַא ןעזרעד ,טכענקסואה אמע ,ןירעעז

 ריא רע טָאה .,םיא טקידד סָאװ טנערפעג ןוא םיא ֹוצ ןעגנַאנעגוצ זיא

 טגַארפ רעד ףיוא ,ןפָאלשעג טשינ רע ןזיא טכַאנ עצנַאנ יד זַא ,טרעפטנעעג

 :טכאנ עטוג ַא ןשטנווופג טשינ רימ טָאה רעטקָאד רעסיורג רעד זַא ,ןרעוו
 -ענ טשינ ןיא דע טרעטַאמענסיוא יו ,רעצטייווש זַא ןעוועג זיא ףוס רער
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 קָא ב ָא 1 .א8 .א

 טכאנײב טעּפש לָאטיּפש ןרעביא ןעיײנמורַא ןעמונעג רעטייוו טָאה ,ןעוו

 -ַאּפש טייג סָאװ ןַאמ רעד ןייז לָאז סָאד ןוא .ןטנעיצַאּפ יד ןקיטומרעד ןוא

 טגלָאפרַאפ טרעו סָאװ ,ןברק םעד ייברַאפ ןוא רעטבילעג ןייז טימ ןריצ

 ?ןלזנ ַא ןופ

 ןשינַאקירפַא ןיא טָאה רעצטייוש זַא םינּפא טסעגרַאפ קיווייל ,ה

 טָאה רשפא ,דנַאלשטייד ןיא ךיז טוט סע סָאװ ,טסווװועג םיוק לגנאשזד
 זיא רעלטיה זַא טרעהעג ,ןכָאװ רֶאּפ ַא ףיוא ,עּפָארייא ןייק קידנעמוק ,רע

 {ריא ןענַאילימ ןרָאװעג טקיליטרַאפ ןענעז סע זַא רעבָא ,טימעסיטנא ןַא
 ןיא ָאד רימ .הפחלמ רעד ןופ ףוס םייב טסוװרעד טשרע ךיז רע טאה

 ירעד טשרע ךיז ןבָאה ,ןעגנוטייצ ,ןפַארנעלעט ,ןסעיינ עֹּלַא טימ ,עקירעמא

 העידי יד טָאה יױזַא יו ָאט ,השעמה רחאל ןרעמַאקדזַאג יד ןופ טסווװ
 ?דלַאװדליװ ןיא ןרעצטייווש וצ ןעמוק טנעקעג

 ךָאנ ןיוש טריטסעטָארּפ טשינ רע טָאה סָאװרַאפ :ןנערפ ןעמ טעוו

 רָאנ םוט רעצטייוש זַא ,רענעייל םעד ןרעלקפיוא ןעמ זופ ?ןברוח םעד

 יולָאזער ןופ טשינ טלַאה רע .ןפלעה ןעק סָאד זַא ,טסייו רע ןדייס טשינ

 :כיורַא טציא טָאה רע .קטבַאט קעמש ןייק טרעוו טשינ ןענעז סָאװ סעיצ

 - -- טריִלעּפַא טשינ וליפא ןוא טריטסעטָארּפ טשינ --- גנוניימ ןייז טגָאזעג

 -יז טימ ןלעטש סעבמָאב עשימָאטַא יד סָאװ הנכס רעסיורג רעד ןנעוו
 2ע יו ,רעקינָאװ ךס ַא טציא זיא טרָאװ ןייז .ןימ-ןשטנעמ ןראפ רָאפ

 !עװעג טשינ ןיא רע ןעוו ,קירוצ רָאי 28 ענראק טימ ןייז טנעקעג טָאה

 ריז ןגָאזסױרַא ןייז טָאה טציא סָאו ןיא רקיע רעד רעבָא ,טמירַאב ױזַא

 טו זַא ,רעכיז רעבָא ןיב ךיא .הריזנ יד ןעײרשּפָא ןָאק עמ .תושממ ַא

 ָארּפ טשינ רע טלָאװ ,ןעשעג ןיוש זיא קילגמוא רעד ןעוו ,השעמה רחאל

 .ןעניז ןייק טאהענ טשינ טלָאװ סע םירָאװ ,טריטסעט

 טייקנסקָאוורעדמוא עשידיא

 טלדנַאהַאב ןטלעז זיא סָאװ טקנוּפ ַא ףיוא ןלעטשּפָא ךיז לע ךיא

 'עדעי זיא יאדווא ,שירטנעצַאנע ןייז וצ טגיינעג ןענעז ןדיא דימ .ןרָאװעג

 טימ ךיוא זיא יױזַא ןוא ,עילָאד רענעגייא ןייז ןיא טריסערעטניארַאפ רער

 ,ןענעכער סרעביירש רעזדנוא ,ץנענילעטניא רעזדנוא ןעוו רעבָא .קלָאפ ַא

 ,ערעדנַא עלַא טימ יװ זדנוט טימ ןײז לפטמ רעמ ךיז ןפרַאד טרעדנ8 עֶלֵא זא

 ?:סקָאװרעדמוא עסיוועג ַא ןוא טעטיוויטקעיבוס ריפ ייב ןיוש סע טסייה

 ,טייק

 רעבָא ,רעקלעפ ערעדנַא ןופ רעמ ןטילעג ןבָאה רימ זַא תמא זיא סע

 ןָאילימ ייווצ יד רַאפ ןריטסעטָארּפ טשינ סָאװרַאפ זיא ,ןריטסעטָארּפ ביוא

 סָאװ ענעגנַאפעג עשיסור יד רַאפ ,טעגרהעגסיוא טָאה רעלטיה סָאװ ןקַאילַאּפ

 סָאװ סרענייגיצ יד רַאפ ןריטסעטָארּפ טשינ סָאװרַאפ ,ןסישיסיוא טנעלפ'מ

 ןילַאטס ןעוו ןריטסעטָארּפ טשינ סָאװרַאפ ןוא טואגרַאפ ןבָאה סיצַאנ יד
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 שידיי עירעּפמיא ירד

 ,ןסָאשרעד לייט ַא ןוא טוט םוצ טרעננוהרַאפ םירעיוּפ !ענַאליפ טאה

 -ענ טגרהרעד ןענעז רעזעניכ ןענַאילימ ןעוו ןריטסעטָארּפ טשינ סָאװרַאּפ

 סָאװרַאפ ןוא ,דצ םענעי רעדָא םעד וצ ןרעהענ ייז זַא דשח ַא בילוצ ןרָאוװ

 יד טימ "אמורטס , יד טקישענקירוצ טָאה דנַאלגנע ןעוו ןריטסעטָארּפ טשינ

 זוא םוניהנ סרעלטיה ןופ טעוװעטַארעג ךיז ןבָאה סָאװ ,םיטילּפ עשידיא
 ןוא ?ארשי ןיא ןדנַאל טזָאלעג טשינ ןעמ טָאה "ַאירטַאּפ , יד ןעוו טרפב

 -ַאסַאּפ ןייא ןיולב ןוא םי ןטימ ןיא ןרָאװעג ןכָארבעגנייא ןיא ףיש יד
 ;טעװעטארעג ךיז טָאה ,רעטנזיוט טשינ ביוא ,רעטרעדנוה יד ןופ רישז

 ,שארב ןטלעווזור טימ ,גנורינער רעזדנוא ןעוו ןדיטסעטָאױּפ טשינ סאוורטפ

 סע ןעוו ,לנענ סרעלטיה ןופ ןדיי רעטנזיוט ןעוועטַאר טזָאלעג טשינ טָאה

 ?ןפלאהעגנ טשינ ןבָאה םינונחת סיוטנענרָאמ ןוא ךעלגעמ ןעוועג ךָאנ זיא

 סעבמָאב יד ןפרָאװעג ןבָאה רימ ןעוו ןריטסעטָארּפ טשינ סָאוװרַאפ ןוא

 וה ןשיווצ םס ןוא טיוט טײרּפשרַאפ ןוא יקַאסַאנַאנ ןוא אמישַאריה ףיוא

 טציא ךָאנ ןדייל ייז ןופ ךס ַא סָאװ ,ןשטנעמ קידלושמוא רעטנזיוט רעטרער

 ץעטעשטעילאקעצ טימ ךעלדיימ עטלּפירקרַאפ יד ןוא ןקיטייו עכעלקערש
 ?ןרָאװעג ןריובעג ןענעז ייז סָאװ גָאט םעד ןטלעשרטפ דימת ןלעוו רעמינּפ

 ןעמ ןעק וצ ,גָאט עֶלַא טעמב ןעגנַאנַאב ןרעוו תולווע עשיראהעגמוא

 'ענ רעצטייוש טָאה ָאד ןַא ,ןנָאז ןוא רונש ַא טימ תוחיצר יד ןטפעמ

 ןיא ןזָאלנײרַא ךיז לָאז רענייא ןעו ?טשינ ָאד ןוא ןריטסעטָארּפ טפרַאד

 סָאו ןוא ,םעד ץוח ןָאט טפרַאדַאב טשינרָאג רע טלָאװ ,ןריטסעטָארּפ

 טלָאװ עמ ?ןעוועג טרעוו רעריטסעטָארּפ-רָאי ַא ןופ ןטסעטָארּפ יד ןטלָאװ

 ןיפ סעילַאװכ ןָאטעג זָאל ַא ךיז ןטלָאװ סע ןוא ,ייז ןופ טכַאלעגסיוא ךיז

 ַא ןעלקיוורַאפ טזומעג ךיז טלָאװ סע ןוא ,ןטסעטָארּפ יד ףיוא ןטסעטָארּפ

 סעד ןופ ,טכערעג זיא רעצטייווש זַא טיאה ךיא ,ןייג ,קימעלָאּפ עקידרדסכ

 רַאֹפ ןקָארשרעד סָאװ ּפַאנק ךיז טלָאװ רעלטיה .טקנוּפדנַאטש ןקיזָאד

 יא שטנעמ רערעקעק ַא ןעוועג טלעווזור ךָאד זיא ,טסעטָארּפ סרטצטייווש

 רעטסקיטכעמ רעד ןופ טנעדיזערּפ עמאס רעד טָאה סָאװ ןוא ,טייצ רענעי

 טָאה דנַאל סיורג ַא ןופ רעשרעה ַא יװ טלעווזור ?טריפעגסיוא קילבוּפער

 הכולמ ַא רַאפ סָאװ ,טסעטָארּפ ןייז רַאּפ רַאּפשנָא לקיטש 8 טאהעגנ שטָאכ

 יטיה יוװ רעטנכערַאב לסיב ַא ןעוועג זיא ןילַאטס ?טַאהעג רעצטייווש טָאה

 םעד טנַאמרעד ןענילַאטס טָאה עטלַאי ןיא רעצימע ןעוו ןנעווטסעדנופ ,רעֿפ

 ןטלעווזור ןָאטעג גערפ א טפנרע ןטכַאמעג ַא טימ ןילַאטס טאה סּפױּפ

 .דלעפ ןיא ןלעטש סּפױוּפ רעד ןָאק סעיזיוויד ?פיוו

 נָא רעמ סנכערברַאפ סרעלטיה טכַאמעג טרָאװ סרעצטייווש טלָאװ יצ
 יסוא ַאזַא ןופ סנכערברַאפ ןגעקא זַא ןיימ ךיא ?רעצרַאוװש דעדָא ,לידוועעז
 ייא רע תעב ,ןרעצטייוש א ןופ טסעטָארּפ רעד טלָאװ םענרַאפ ןרעייהעג
 ןרעצטייווש ייב .הלטבל הללק ַא ןעוועג ,רבד םש ַאזַא ןעוועג טשינ ךָאנ
 ,ןפרָאװעגסױרַא זיא סָאװ גנַאלק רעדָא גנוגעװַאב םוש ןייק ָאטטיינ זיא
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 ָ}ַאב ָאר .א .אי

 .סערעפס ענעדישרַאפ ןיא טכיירגרעד ?יפ יױױזַא -ע טָאה רשאפרער ןוא

 'עג ַא יװ ,םיא טָאה'מ ןעוו טריטסעטָארּפ טשינ וליפא טָאה רעצטייווש

 םנה ,ךיירקנַארפ-םורד ןיא רעגַאל ַא ןיא טרַאּפשראפ ,סָאזלע ןיא םענעדיוב

 ,טסיזמוא טלייהעג ,ךיירקנַארפ טנידעג .טָאה רע

 8 ןרעצטייווש ןגעק גָאלקנָא רעקידהנושמ ַא

 טיש ךיא ןיב טשודיחרַאּפ ךימ טָאה עיגָאלַאנַא סקיווייפ טניירפ ביוא

 םענייא ןופ ןעמוקַאב כָאה ךיא סָאװ ווירב רַאּפ א ןופ ןרָאװעג טּפעלּפעג

 ײמ עבָארג עכעלטע ןבעגעגסױרַא טָאה ןוא טלושענ שימעדַאקַא זיא סאו
 ,הירב יד ןקורד ֹוצ שינעביולרעד ןבעגעג רימ טָאה רע ,שידיי ןיא רעכ

 ,ןטײקכעלטקניּפמוא יד ןוא שטנעמ רעוויטיסנעס ַא זיא רע יוװ יוזַא רעבָא
 ןייק ןבעגנָא טשינ ךיא ?עװ ,עקידתושסמ עכלעזַא ןענעז ,טדערעג דלימ
 | .ןעמָאנ

 ךייא ליוו ךיא, ןעוועג ריהומס טָאה סָאװ שטנעמ ַא סָאד זיא רָארג

 ןלעװ ריס ."עיגילער ןיימ זיא טייקכעלטקניּפ --- :ךעלטקניּפ ןייז וצ ןטעב

 ןעגנוקרעמַאב ענייז ,עינילער ןייז ּפִא טיה רע טייוו יו ףיוא ןעז טשרָאקַא

 ןָאק ױזַא יו .שינעטער א טושּפ רימ ןענעז ןעגנוזייוונָא עטשרמולב ןוא

 טטיטייט ,ןעניז םעד טיירדרַאפ סָאװ ןשטנעמ א ףיוא ןזָאלרַאפ ךיז ןעמ

 יושע טניוז ןוא רוטיש ַא ןָא םזגס זיא ,אטשינ ןטרָאד זיא סָאװ ןיירַא

 -עצטייוש ןיא ריס ייב ןעניפענ ךיז ןלָאז סָאװ ןעננורעלקרעד דעגניפ
 רעליוו ץנַאג ַא ןיא רעביירש רעד ןזַא ןיא קורדנייא ןיימ ?ךובד-ייליבוי

 -ָאמע קידנעייז רָאנ ,ךַאפ ןייז ןיא טנעטעפמָאק ךיוא רשפא ןוא שטנעמ

 .ננולעטש ןייז טימ םכסה ןיא ןכַאז ןלעטשוצרָאפ ךיז הטונ רע זיא לענָאיצ

 םעד עקַאט רע םניפעג ,העד ןייז ןקיטפשרקַאב לָאז סָאװ ןצימע רע טכוז

 א ןבעגעג ,ענערַאבמַאל ןיא געט ייוצ א ןעועג זיא סָאװ טסילאנרושז

 דע טָאה ,עֶקירּפַא דיַאסניא ךוב ןבָארג ןייז ןיא ןוא ןטרָאד ןוא ָאד קעמשי
 ןרעוו טנַאמרעד ָאד לָאז ,רעצטייווש טרעבלַא עדנענעל יד טרעטשעצ ?סיבַא

 -דנעצ א ייב טנערפעגנָא רעכינ ךיא טלָאװ היאר דע ןַא ןכוזסיוא ביוא זַא

 ןבָאה ןוא ןרעצטייוש ייב ןעוועג ?גר הלוע ןענעז סָאװ עניימ טניירט קיל

 טסילאנרושז א ייכ רעדייא ןכָאװ ייווצ ַא סנטסקיצניװ טכאדברַאפ ןטרָאד

 ;עמ זומ םעד ףיוא ןוא ,עיצַאסנעס ?קיטש ַא ןּפַאכ וצ ןעמוקעג זיא סָאװ

 -טייוש זַא ןגָאז עֶלַא ןַא טסייה סָאד -- ארבתסמ ָאכּפיא ַא ןייז ךיוא

 רַאה ביוא ןֹוא ,טרעקרַאפ ןנָאז רע ףרָאד ,וינע ןִא ,קידצ א ןיא רעצ

 רעכעלרע ,רעקיאייפ ַא דָאנ ?ודג םדא ןַא רָאנ טשינ רעסאנ זיא ןרעטנָאנ

 רעצטייווש סָאװ טשינ רעדנווו ןייק רָאנ ןיא ,ןַאמסטַאטש רענעטנעמיד ןוא

 םינּפא .הוואג ?עב ?לקיטש ַא ןוא רָאטַאטקיד ?קיטש ַא םיא ייב סיוא טמוק

 ,עקירפַא ןיא םיטבש ענענאטשעגקירוצ רַאפ לָאטיּפש א טיוב רעטנָאג ןעוו
 ;'וא ,הצע ןייז וצ ןדעהוצ ךיז לָאז עמ ןַא ןענַאטשַאב טשינ רע טלַאוו

= 812 --- 



 שידיי עירצפמיא יר

 -נָאק םענעגייא ןיימ ןופ ןגָאז טמיטשַאב ץינַאג ךיא ןָאק הוואג ןייז עגונב

 סייוו ערעדנַא ןופ ןוא ,שלַאפ סיואכדוד זיא סע זַא ןרעצטייווש טימ טקַאט

 ןייז רע טייטשרַאפ יאדווא .גנומענַאב ןייז ןיא טושּפ ןיא רע זַא ,ךיא

 'וצ זיא רע .סױרַא טשינ ירמנגל סע טזייו רע רעבָא תובישח ןוא עדרעוו

 ןלבס ַא ןוא טזָאלעג

 ,הנעט לעב ןיימ ןופ ווירב םעד ָאד ןבעגרעביא לכ םדוק רימָאל רָאנ
 טשינ טָאה רע ,ךיז טכוד ,רעבָא ,שטנעמ רעקידנעקנעד ַא רעכיז ןיא סָאװ

 סױרַא רע טגנירד רַאפרעד ןוא ,ענַאל יד ןעמענַאב וצ עיציאוטניא ןייק
 ןעװ זַא חוטב ןיב ךיא .ןסטכעגָאז ענעגיולפעג טשינ ,ענעניוטשעג טשינ

 טלָאװו העש רָאּפ ַא זיילב הביסמ סרעצטייוש ןיא ןענופעג ךיז טלָאוװ רע

 ןענעקילּפָא טנָאקעג טשינ טָאה רעטנָאג וליפא .תועט ןייז ןעזעגנייא רע

 עטסוװַאב יד םיא וצ ןבירשעגוצ זיולב טָאה רע .סרעצטייווש טייקסיורג

 .ןטײקכַאוװש עכעפשיטנעמ

 סָאװ ןשטנעמ גונעג ןעניפעג ךיז ןזומ סרענעייל יד ןשיווצ יו ױזַא

 -עג טָאה סע ,בנא ,סָאװ ,רעצטייוש טרעבלַא ,אמעניס יד ןעזעג ןבָאה

 וצ ןרעצטייוש טדערעגנייא טָאה ןָאסרעדנַא אקירע רעדייא ןרָאי טרעיוד

 זנעלעג זיא דלעה םעד יצ ךיז רַאפ ןטּפשמ ןענָאק ייז ןלעוו --- ןעיירד ןזָאל

 העב טַארַאּפַא ןטימ ןָאטעג ןטרָאד טרעוו סע סָאװ האּפ רעקניל רעד ןיא

 רעד ביוא ,טשינרָאג לָאמנייק יו טעברַא ןייז טימ ןעגנַאנעגנָא ןיא רע
 ןפלעה ףיוא זיולב ןייז סע טעוװ הסנכה רעסָאװ ןעגנערבניירַא טעוװ םעליפ

 טכַאמעג לָאז סע זַא טגיילעגרָאפ ךיא בָאה 1949 ןיא ךָאנ ,?ָאטיּפש םעד

 ןכומ ןעוועג ןיוש ןיא דווילַאה ןוא ,ןרעצטייוש ןגעוו םעליפ ַא ןרעוו
 דלעה םוצ ןדנַאװעג ךיז טָאה עמ ןעוו רעבָא ,ןריפוצסיוא סָאד ןמוזמו

 ןענַאװ זיב טרעיודעג טָאה רָאי ןעצ טעמכ ."ןיינ, טגָאזעג רע טָאה אפוג

 יעג רע טָאה טלָאמעד טשרע ןוא ,ןעיירד ןזָאל וצ ןגיױװַאב םיא טָאה'מ
 סָאװ זיא טוג רעבָא ,הריטּפ ןייז ךָאנ זיב םעליפ םעד ןטלַאהַאברַאפ ןסייה

 :ָאילימ טריריּפסניא טָאה אמעניס יד .ןשקע ןייק ןבילבעג טשינ זיא רע

 רעסעב רשפא סניוזַא ךרוד ןרעוו עפשומ יאדווא ןענָאק רעדניק ןוא ןןענ

 .סַאמעניס דרָאמ-ןוא-סקעס יד ןופ יוו

 ןדיזילַאנַא ייז ןוא ווידב עשירענגעק יד וצ ןעמענ ךיז רימָאל רָאנ
 :ןטַאטיצ עטשרמולכ יד ןופ טכיל ןיא

 קַאבָאר .א .א ר"ד טניירפ רעבושח דעייז

 רעצטייוש ר"ד ןוא דרע ןוא למיה לָאמא ךָאנ ךיז טוט'ס יוװ ױזַא,

 טףייז עטייוצ א ןאראפ זיא'ס ןזַא ןזייוו וצ טינשסיוא םעד ךייא ךיא קיש

 ד"ד רַאפ .ש.א.פ רעד ןיא ?קיטרַא-ננוקידיײיטרַאפ רעייא .עבטמ רעד ןופ

 ןַא ,קלָאפ ןייז ךרוד קילגמוא ןטסערג רעזדנוא ןנעוװ ןגייווש סרעצטייווש

 טלָאװעג טשינ ךיז טָאה רע סָאװ רַאּפרעד ןגיוושעג ?אמתסמ, טָאה רע
 טָאה ,טנלָאפעג טשינ יו ייס םיא ןטלָאװ סיצאנ יד ?ייוו ןכַאמ ךעלרעכעל



 ק א ב ָא ר .א .א

 ןרַאפ םיא ריא טרילוטיט קירינענאּפ ןטייז קיצכעז רעייא ןיא .טריקָאש ךימ

 זַא, םזינַאמוה טריניפעד ַאפונ רע .טייצ רעזדנוא ןופ טסינַאמוה ןטסערג

 זַא ןייזטסוװַאב ןכעלרעניא רעזדנוא ןרילרַאפ רימ ןעו טפערט סע ןעו

 סָאװ רַאפרעד טושּפ גרָאז רעזדנוא רַאפ טקעיבָא ןַא זיא שטנעמ ןייא רעדעי

 רעזדנוא ןוא עיצַאזיליװיצ רעזדנוא טרעו טלַאמעד ,שטנעמ ַא ןיא רע

 עקידנעטשלופ ןעוו טייצ ןופ ענַארפ ַא רָאנ זיא'ס ןוא טלסיירטעצ לַארָאמ

 סעצנַאלַאג ןופ טריטיצ) "טָאטלוזער רעד ןייז טעוװ טייקכעלשטנעממוא

 ןייז טימ ןוא ןגייווש ןייז טימ סָאד טמיטש יו .(9 'ז "דָאג דנע ןיימ,

 סייו ךיא ?עיסימ ןייז טשינ זיא סָאד זַא גרעבנייטש ר"ד וצ רעפטנע

 -ַאב ַא ןוא רעטנרעלעג רעסיורג ןײמעגלַא זַא ,דיי רעמערַאװ ַא טייז ריא

 ןייז ןשיווצ הריתס יד ןרעלקרעד רימ ריא טנעק ,נָאלָאכיסּפ רעדנטייד

 ?גנולדנַאה רענעגייא ןייז ןוא םזינַאמוה ןנעװ גנוניימ רעשיטעראעט

 זָנירַא קיריגענַאּפ רעגנַאל רעייא ןוא ?קיטרַא גנוקידייטרַאפ רעייא ןופ ,

 ךיא ןעייל דובכ ןייז ןיא ןבעגעגסױרַא טָאה ָאפונ ריא סָאװ ךוב םוצ ריפ

 האנש ענעריובעננייא ןַא טָאה רע זא טביירש ריא .גנורעלקרעד ַא סױרַא

 קערש-טיוט ַא ןיא ןלַאפעגניירַא זיא רע ןוא ,"ןטַאיזַא יד ,ןסור יד וצ

 טסילפ טולב שיװַאלס זַא ךעלנעמ זיא'ס זַא טנַאועג םיא טָאה ריא ןעוו

 ןכילגרַאפ ןביירש ןייז טָאה ןעמ זַא ךיוא טביירש ריא ,ןרעדָא ענייז ןיא

 ןיא ךָאנ ןוא "?עירָאעט, רעשיטסיסַאר סגרעבנעזָאר דערפלַא ר"-ד טימ

 "עי ןופ עיצַאטערּפרעטניא ןייז זַא ןבירשענ רעטירטס ןָאנע טָאה 3

 'ז "סנעשיידנואפ , עז) שטנעמרעביוא סעשטינ ןיא םיא טנַאמרעד ןסוז

 ןעמ ןעוו .קיאנַארַאּפ ַא זיא רע זַא ןבירשעג וליפא טָאה רענייא ןוא .'7

 טגירק םיא ןנעוו גנוניימ סרעטנוג .שזד ןופ טכיל רעד ןיא ץְלַא סָאד טמענ

 א ןיא רע :ךעלמענ ,ןגייווש ןייז ןגעוו גנורעלקרעד רעדנַא ץנַאג ַא ןעמ

 טשינ םיא זיא םזיצַאנ ןוא ץרַאה ןייז ןופ טייקפיט רעד ןיא טסיסַאר

 ןיא רעלוּפָאּפ ןעוועג זיא רע זַא ןיילַא ךָאד ריא טביירש .,דמערפ ןצנַאגניא

 ןוא ןיהַא ןעמוק וצ ןדַאלעננייא וליפא םיא טָאה ןעמ :דנַאלשטייד יצַאנ

 ןוא טמיטש ץלַא סָאד .?טגָאזעגּפָא ןפוא ןלעדייא , ןַא ףיוא ךיז טָאה רע

 .ןייז טשינ לָאז רע קירעיורט יוװ ןניוא יד ןיא תמא םעד ןקוק ריִמָאַל

 טעברא רעקסרענַאיסימ ןייז טימ סע טמיטש יו ענַארּפ רעד ףיוא ,

 ילוק סנעסיירב ןעמיַאל ףיוא רעפטנע ןַא ןרָאװעג ןבעגעג זיא עקירפַא ןיא

 ?ייטנָא יד ןופ רענייא ןעוו ,1951 ןיא ָאידַאר רעד ףיוא םַארנָארּפ רוט

 טזָאלרַאפ טָאה רעצטייוש ר"ד סָאװ סע טמוק יו טנערפעג טָאה רעמענ

 זיא ןוא ןטַאטלוזער ןעגנערב טנעקעג טלָאװ גנוקריוו ןייז ווו עּפָאריײא

 יופ ןטַאטלוזער ןייק ןטרַאװרעד טשינ ןעק ןעמ ווו עקירפַא ןייק קעװַא
 ןסעגרַאפ טשינ ףרַאד ןעמ זא טרעפטנעעג רעטייוצ ַא טָאה ?עיסימ ןייז

 רע ןעוו ,ןיצידעמ טרידוטש טָאה רע ;רעוָאיסימ א ןיא רעצטייווש ר"ד זַא

 ,גָאלָאעט רעדנטיידאב א ןיא טסינַאגרָא רעטנעקרענַא זַא ןעוועג ןיוש זיא
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 שידיי עירעפמיט יד

 רעקסרענַאיסימ רַאפ ןבעל ןייז ןבענּפָא וצ הנווכ רעטמיטשַאב רעד טימ

 ןוא םנשיק ףיוא ןפָאלש םיריזח ןענעק רענָאיסימ ַא ייב ןוא .עדנַאגַאּפָארּפ

 זיא סע ןכלעוו ַא טָאה רע עכלעוו ןגעק ןשטנעמ וצ לַאטורב ןייז לָאז רע

 ,לייטרוארַאפ

 .טעווענאשעג טשינ םיא טָאה ריא זַא ריא טגָאז ?קיטרא רעייא ןיא,

 םוצ ריפניירַא םעד ,קיריגינַאּפ עצנַאג רעייא טנעיילעגרעביא ךיא בָאה

 םעד בָאה ךיא ןוא ןבעגעגסױרַא דובכ ןייז ןיא טָאה ריא סָאװ קרעוו ביוי

 יםע ןיא טגָאז ריא סָאװ עקיצנייא סָאד .ןעזעג טשינ "ןעווענַאש טשינ,

 ןופ רעכעלדניירפ ןענעז ןעיורפ עשיסור יד זַא זיא ףוס םוצ רעטרעוו עכעל

 -עג טָאה דנַאלסור זַא ןוא ךעלטניײרפטסַאג רעמ ןענעז ייז ,עשישטייד יד

 ןעװ 1945 ןיא ןבירשעג סָאד טָאה ריא ,ךייא טקרעמ .רוטלוק ַא ןפַאש

 ןכעלרעדיוש ַא ףיוא ןטָאדסיױא םעד ןגעוו טנַאקַאב ןעוועג ןיוש זיא'ס

 טָאה ריא ןוא קלָאפ רעזדנוא ןופ ןָאילימ סקעז ןשטייד ענייז ךרוד ןפוא

 טָאה ריא ןעװ םעד ןגעו טנַאמרעד טשינ טרָאװ ןייא ןייק טיט וליפא

 .יליוושעג טָאה ןוא רעסַאװ טימ ?יומ ַא ןעמונעגנָא טָאה רע זַא ,טסווועג

 ףוא שטנעמ רעלופטנַאלַאט ַא רע זיא סיוועג ?סע ריא טרעלקרעד יו

 רעבָא זיא רע ;ןעמענוצ טשינ םיא ייב רענייק ןָאק סָאד --- ןטיבעג עכעלטע

 -עד טימ טריזיטַאּפמיס רע טָאה סיוא טעז'ס יו ןוא שטייד רעשיּפיט ַא

 'רעטניא ןזיוצנַארפ יד םיא ןבָאה טסיזמוא טשינ .עיגָאלָאעדיא רעשיצַאנ

 סנכערברַאפ עכעלרעדיוש עֶלַא יד ךָאנ --- זיא חומ ןיא טרעבגע רימ סָאװ .טרינ

 ןייז טזומעג סע טָאה ,קלָאפ רעזדנוא ןנעק ןעגנַאגַאב ןיא קלָאפ ןייז סָאװ

 ןייז ןיא ךוב ַא ןבעגסױרַא לָאז סָאװ ,דיי רעקירעזדנוא ןַא ךָאנ ,דיי ַא

 רעזדנוא ןיא קילנמוא ןטסערג רעזדנוא וצ גנולעטש ןייז קידנסיוו ,יזובכ

 ןייק רַאֿפ סע ןעק ךיא ?ןרעלקרעד סָאד ריא טנעק .עטבישעג רעשיגארט

 ."ןייטשרַאפ טשינ לַאפ

 ?ךיז רַאפ ןרילָארטנַאק ןָאק רערעדעי סָאװ ןטקַאפ יד ןענעז סָאװ

 '-ייא ןַא) טָאה רעצטייווש זַא ןביירשעג טשינ לָאמנייק בָאה ךיא (1

 ."ןסור יד וצ האנש ענעריוכעג

 -בלַאה,, רַאפ רָאנ ,ןטַאיזַא רַאפ טנכיײצַאב טשינ ןסור יד טָאה רע (2

 יו ,םַאטשּפָא ןשירעטָאט ןופ ןענעז ךס ַא זַא ייברעד קידנעניימ ,"ןטַאיזַא

 טָאה רע ."רעטָאט ַא ןעניפעג וד טסעוװ ,סוד ַא ץַארק , טייג ?טרעוו סָאד

 .טצעהעג ןוא טריגירטניא רדסכ טָאה גנוריגער סרַאצ םעד זַא ןטלַאהעג

 יו סעקישטטיכַארנַאּפ עשיסור יד ןגעוו טדערעג טשינ עלַא רימ ןבָאה יצ

 ?ןטַאיזַא ןגעוו

 םיא טָאה ריא ןעװ קערשיטיוט ַא ןיא ןלַאפעננירַא זיא רע, 5

 ."ןרעדא ענייז ןיא טסילפ טולב שיװַאלס זַא ךעלגעמ זיא'ס זַא טגאזעג
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 קַאב ָא ר .א .א

 ןפטזעג ןיא רע תעב , ץַאז ןיימ ןופ שטייטסיוא סהנעט לעב ןיימ זיא סָאד
 ןוא טסנרע רעייז טרעוו רע יו טקרעמַאב ךיא בָאה ...בוטש ןיא רימ ייב

 סָאװ :עגארפ רעד טימס סיורשא רע טמוק ךָאד ,סעּפע ךיז טלקנייווק רע

 ."םַאטשיּפָא ןשיװַאלס ןופ ןיא רע זַא ןעקנעד ךיכ טכַאמ

 יע; טשינ םיא ןבָאה ןשטייד יד שטָאכ זא ןבירשעג בָאה ךא 64

 ןליפא ןבירשעגנ ןנעװטסעדנופ םיא ןגעװו ןעמ טָאה ,ךאז ןייק טימ טניד

 עיצַאטרעסיד רָאטקָאד ַא טקידנערַאפ טָאה רענייא ןוא סיצַאנ יד רעטנוא

 ךיוא ךיז טמענרַאפ גרעבנעזָאר דערפלַא זא ןזייו טלָאװעג טָאה רע ווו

 ןראטנעמעלע ןופ עיפָאזַאליפ רעד טימ רָאנ קיזיפַאטעמ ןייק טיפ טשינ

 וצ וצ סקיא ר"ד םיא טכיילג רַאפרעד .רעצטייווש טרעבלַא יו ,ןבעל
 טסייה םיא ןעמ טלָאװ רעיראטעגעװ א זיא סקיא ר"ד ביוא .ןגרעבנעזָאר

 .רעירָאטעגעװ ַא ןעווענ ןבָאה לָאז סָאװ רעלטיה טימ ןכיילנוצ טנָאקענ סע

 טרָאװ ַא ןוא ָאד טרָאװ ַא ןּפַאכנָא ןָאק שטנעמ רעקידנעקנעד ַא ױזַא יו

 עצילַאּפ ַא טימ םעדיוב ַא ןלעטשפיונוצ ןוא ןעמעוו עדַאיל ַא ןופ ןטרָאד

 .ךעלדנעטשראפמוא רימ זיא ,תושממ ןייק טשינ טָאה סָאװ

 סָאמפיוא סרעצטייוש זַא ןבירשעג טָאה רעטירטס ןַאנעק בוא (5

 לַעב ןיימ ייב ןיא ,שטנעמרעביוא רענַאיעשצינ ַא ןופ יו זיא ןסוועי ןופ

 סוזעי זַא טלַאה רעצטייווש .ןעשצינ ןופ טלאה רעצטייווש זַא ןמיס ַא הנעט

 רעבָא ,טָאג ןופ ןוז ןייק טשינ ןוא טָאג ןייק טשינ שטנעמ ַא ןעוװועג ןיא

 ןיילַא רעצטייווש יו טקנוּפ) ןעניז ןשילַארָאמ ַא ןיא שטנעמרעביוא ןימ א

 -ייוש זיא ױזַא יוװ ָאט ,(ןגיוא ןענָאילימ ךָאנ ןיא ןוא עניימ ןיא סָאד זיא

 ןיא ןעשצינ ןופ ךופיה רעד טקנוּפ זיא רע ,אברדא ?רענַאיעשצינ ַא רעצט

 רָאנ קיזיפַאטעמ טימ ּפֶא טשינ ךיז ןבינ ערייב סָאװ ץוח ,עיפָאזָאליפ ןייז

 .טייקכעלשטנעמ ןוא ןבעל ןטימ

 רירי ַא ףיוא ןעוועג ןיא רע זַא טגָאזעג ןבָאה לָאז רעצטייווש ביוא

 רע זַא טהנעטעג הנעט לעב ןיימ טלָאװ ,רָאלק ןעוועג זיא למיה רעד ןוא

 .דירי ַא ןיא ?מיה ןפיוא זַא טגָאזעג טָאה

 ,כָאװ ,רעקיטילַאנַאָאכיסּפ א ןזַא טנַאמרעד ךיא בָאה רעמָאט (6

 ןרידוטש לָאז .ש .א יוװ ַאזַא סָאװרַאפ ןייטשרַאפ טשינ ןָאק ,ךעלריטַאנ

 "ַאְליִמ ןוא קיזומ ןוא עטכישעג ןיא ןעגנוכיירגרעד ענייז ךָאנ ,ןיצידעמ

 'ץרב ןופ דלאוװדליו ןיא עצרַאװש ןלייה טימ ןעמענראפ ךיז ןוא עיפָאז
 טוומעג טָאה רע זַא ןעוועג רעשמ ךיז טָאה -- םניחב --- עקירפַא ןקידנעג

 ,תעגושמ-הפידר ַא ןופ טדייל סָאװ רענייא .ה ,ד ,רעקיאנַארַאּפ ַא ןייז

 ײיטילַאנַאַָאכיסּפ םעד ןעװעקַאטָאּפ וצ ןסקיא ר"ד ייב טכער רַאפדעד זיא

 ץלַא רימ ןטלָאװ יאוולה .הרבפ:ךיוב ןייז טלייצדעד רימ טָאה סָאװ רעק
 .רעקיאנטרַאּפ עכלעזא ןעוועג
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 שידיי עירעּפמיא יד

 ריכ ייב זיא סָאװ) גנוניימ סרעטנָאג טימ ןעמַאזוצ ץלַא סָאד (7י

 עכוטַאּפ יד ןסקיא ר"ד ןיימ טיג (ייא ןעזָאלבעגסיױא ןייק טרעוו טשינ

 ןיפ םייקפיט רעד ןיא טסיסַאר ַא זיא , רעצטיירש טרעבלַא זַא ןגָאז וצ

 רערעסערג ןייק ."דמערפ ןצנַאגניא טשינ םיא זיא םזיצַאנ ןוא ןירַאה ןייז

 יא עשידיי טימ ןרָאװעג ןבירשעג טשיג לָאמנייק ךיז טכוד ןיא ןיזמוא

 !תוית

 דנַאלשטייד ןיא רעייפ-עטעג ַא וצ ןטעברַאפ םיא טָאה סלבעג זַא )8

 רעדיו ןמיס ַא זיא (ןעטענ רעביא יקב רעטסערג רעד ןיא רעצטייווש)

 ,בנא ,זיא סָאד !טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רע שטָאכ ,יצַאנ ַא זיא רעצטייווש זַא

 סָאװ טסווועג טשינ ךָאנ ןבָאה ןדיא וליפא ןעוו טייצ רענעי ןיא ןעוועג

 טלָאװעג ןבָאה עדנַאב ןייז ןוא סלבעג ךיז טיײטשרַאפ .רָאפ ייז טייטש סע

 עדנַאב ןייז ןוא ןילַאטס יװ טקנוּפ שזיטסערּפ ןעמוקַאב ןרעצטייווש ךרוד

 .א .א דישז ערדנַא ,ןַאלָאר ןעמָאר ,סיברַאב יװ ןשטנעמ ןעיצוצ ןנעלפ

 -- ןָאט וצ ןבָאה טלָאװעג טשינ ?דניזעג עיצַאנ ןטימ טָאה רעצטייווש

 טָאה רע זַא ןלעטשרָאפ ךיז םולח ןדליוו ןיא וליפא ןעמ ןָאק ױזַא יו ןוא

 רעטכַאט ןייז ןוא יורפ ןייז ןעוו ,טײקשינַאלוװיײט אזַא וצ תוכייש ַא סעּפע

 ןייז בנא ?ץיוושיוא ןייק ןרעו וצ טדיפעגקעוַא הנכס ןיא ןעוועג ןענעז

 ןעוועג הלגמ בָאה ךיא סָאװרַאפ ?ביארַאפ טָאהעג רימ ףיוא טָאה יורפ

 "סערב ירַאה רָאטעּפָארּפ ןטמירַאב םעד ןופ רעטכָאט יד) םוחי ןשידיא ריא

 ךעלקינייא עריא זַא טניימ יז יצ טנערפעג ריא בָאה ךיא זַא ןוא (וַאל

 "װעג ַא ןָא טשינ טרעפטנעעג רימ יז טָאה ,תורצ םעד ךרוד ןבָאה ןלעוו

 ךיז םגָארטרַאפ ,ָאפונ רעצטייווש ."ןסיוו טשינ ןָאק עמ , :דלורעגמוא רעס

 -עשידיא ַא טימ טַאהעג הנותח טָאה רע סָאװ םעד ץוח ןדיא טימ טוג

 .לָאטיּפש ןייז רַאפ ףליה ךס ַא ןעמוקַאכ רע טָאה ןדיא ןופ .רעטכַאט

 ,ןצנעדנעט עשיטסילַאנָאיצַאנ םוש ןייק ןופ טשינ טכַאה רע ,טשינ רעמ

 ,חמתלימ וצ ,םיא טיול ,ןריפ ייז תמחימ

 -ָאסימ רענייש ַא .רענַאיסימ ַא זיא .ש .א זא בזכו רקש זיא'ס 9

 חלג ַא ןוא ,םדו רשב ַא ןעוועג זיא סוזעי זַא טלַאה סָאװ רענייא זיא רענ

 רַאֹפ טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה רעטּפָא עקידפַא ןיא ןכוזַאב םיא טנעלכ סָאװ

 ךוב ןייז .שפנה תראשה ןיא טביולג רעצטייווש יצ קּפוסמ ןיא רע זַא רימ

 ןַא ןעװעג עקַאט ןיא רָאי קיסיירד וצ טכַאמעג טמירַאב םיא טָאה סָאװ

 וצ העיסנ יד ןכַאמ טגָאװעג טָאה רע ןעוו ןוא ,טייצ ןייז ןיא ?עטשנייא

 יד םָאה ענעריובעגנייא יד ןלייה וצ ידכ זיולב ,עקירפַא ןיא טנגעג רענעי

 ָאק יד תמחמ טלעטשעגנגעקַא ךיז טּפַאשלעזעג-ןרענַאיסימ עשיויוצנארפ

 "רַאֿפ ךיז טָאה רע ןענַאװ זיב ,העּפשה ריא רעטנוא ןעוועג זיא עינֲאל

 ."שיפ ַא יו םוטש ,, ןייז וצ ןריוווש

 רעד ןיא קיטנוז ןטנעיצַאּפ יד רַאפ השרד עצרוק ַא טלַאה רע ביונ
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 הַא ב ָא ר .א .א

 סע טסייה ,קיטע ֿ?סיבַא םיטבש עקיזָאד יד ןיא ןצנַאלפנייא ליוו ןוא ירפ

 םרָאפער ןייק טשינ סע ןעוט יצ .טעברא עקסרענַאיסימ ןייק טשינ ךָאנ

 טלָאצַאב טונ ןגירק ייז סָאװ טשינ רעמ {ןסוזעי קידנענָאמרעד סיײבַאר

 ענעי ןעיצרעד ןעמ לָאז ,ןעד יו .טסיזמוא סע טוט רע תעב םעד רַאֿפ

 ?תודימ םוש ןָא עצרַאװש

 -עלרעכעל וצ זיא ןשיק א ףיוא טפָאלש סָאװ ריזח א טימ השעמ יד

 -ַאנ טשינ ביל טָאה סָאװ רעצטייוש .טסנרע ןעמענ סע לָאז רעצימיא ןַא

 טשינ טעוװ ןוא רדסכי םיא וצ ןּפעלק סָאו תויח וליפא רָאנ ןשטנעמ

 ןיא'ס ןדייס בייל רעדָא רעגיט ַא וליפא ןענעגרהרעד לָאז עמ זַא ןזָאלרעד
 טָאה אמתסס ,("ּפָאלעטנַא,) שריה ןדליוו ַא גנילביל ַא טָאה הרירב תיל

 טָאה רעצטייוש ר"ד ןוא ץענרע ןשיק ַא ףיוא טגיילעצ ךיז שריה רעד

 יד ןיא ,האצמה רעד ןופ האנה טָאהעג רָאנ ,ןבירטעגקעװַא טשינ םיא

 -עד ךָאד טכוז סָאד םירָאו -- ךעלרעלעט ףיוא ןרָאװעג טניילעצ השעמ

 .םלוג םלוע

 רעצטייווש ד"ד זַא ,רקש םעד רעביא סקיא ר"ד טרזח לָאמנייא טשינ

 -יָאפ ןיא סע ןכלעוו טָאה רע עכלעוו ןנעק ןשטנעמ וצ לַאטורב ןייז לָאז,

 בָאה ךיא יֹזַא יו רימ טגערפ רע .תענושמ טושּפ ןיא סָאד ."ל?ייטרוא

 טסוװעג בָאה ךיא תעב ,ןגעוו דובכ ןייז ןֹופ ךוב א ןבעגסיודַא טנַאקעג

 רעזדנוא ןופ ןענָאילימ ןרָאװענ ןטָארעגסיױא ןענעז ןשטייד ענייז ךרוד זַא

 .ןגיוושעג טָאה רע זַא טסווװועג בָאה ךיא ןוא קלאפ

 ףיֹוא ןיא ,רעסאזיע ןַא יו ,רעצטייוש זַא ןלעטשסעפ ךיא ליוװ ָאד

 ,טרעהעג ךיא בָאה ,רעטָאפ ןייז .שטייד ַא זיא רע יװ ,זיוצנַארפ ַא ?יפיוזַא

 ץנייז בילוצ הסיפת ןיא ןסעזעג זיא ,ָאקווד ןרעצטייווש טרעבלַא ןופ טשיג

 פיוא ןרָאװעג ןטָארטעצ זיא רעטומ ןייז .ןטעטיוויטקַא עשיזיוצנַארפדָארּפ

 יד ןענעז עשז סָאװ טיפס .,רעטייר עקסטַאדלָאס ןשישטייד ַא ןופ טיוט

 -לושַאב ןיא רדסכ טלַאה הנעט-לעב ןיימ ?"ןשטייד ענייז , ןעוועג סיצַאנ

 :ַאלָאעדיא רעשיצַאנ רעד טימ טריזיטַאּפמיס, רע ןַא ,ןרעצטייווש ןקיד
 רע טָאה טָא ,רעמכָאנ !רע לי ױזַא .סעּפע םיא טוט טייג ןוא -- ,"עיג

 -ָאי ןיא ךָאנ יצַאנ ַא ןעוועג ןיא רעצטייווש טרעבלַא זַא קהבומ ןמיס ַא

 ,ועועג טשינ טליעװו רעד ףיוא ךָאנ ןענעז סיצאנ ןייק ןעוו .ה .ד ,4

 טזָאלעג טשינ םיא טָאה טנַאדנעמָאק רעּפמעט רעשיזיוצנַארפ רעד תמחמ

 רענַאל ַא ןיא טקישרַאפ יורפ ןייז טיס םיא ןוא עקנַארק יד ןלייה רעמ

 .דנַאלשטייד וצ טדעהעג טלָאמעד טָאה סאזלע תמחמ ,ךיירקנַארפ-םורד ןיא

 זַא ,שדוקה חורב ןעזעג טָאה ןַאפהרבח רעשירעטילימ רעד זַא סע טסייה

 ךיז ןבָאה רעטעּפש ,ייא, יצַאנ ןקיטפנוקוצ ַא טימ ןָאט וצ ןעמ טָאה ָאד

 פ ךילגטימ א רַאפ טכַאמענ םיא ןוא םיא טימ טסיורנעג ןזיוצנַארפ יד

 יא טשינ רבד-לעב ןייס טייג סָאד ,ונ ?עימעדאקַא רעשיזיוצנארפ רעד

 א טקַאפ רעדעי הרּפכ א זיא יצַאנ ַא רַאפ ןרעצטייוש טיַאה רע זַא

 .עימעדָאקַא עשיזיוצנארפ יד וליפא
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 שידיי עירע פמיא יד

 :סקיא ר"ד טביירש ווירב ןטייווצ ןייז ןיא

 יײטשרַאפ ךיא :טשארעביא ךימ טָאה גנוקידלשַאב עטסגרע רעיא

 ריא ןעװ טירב ַא םענײמ ןכעלטנפערַאפ טלָאװעג טָאה ריא סָאװרַאפ טשיו

 רימ ןוא ןגיל טשינ בוא ,ןטײקשלַאפ טלַאהטנַא רע זַא רעכיז ןעלעג טנעז

 יַא ןלעטשרַאֿפ טשינ ךיז ןעק ךיא .םעד ףױא ןכַאמ סאוקרעמפיוא טשינ

 ןיא סָאד .רעוגיל ַא רַאֿפ ןרעלקרעד ךימ דעלטגפע ןעװעג זיא וטװכ רעײא

 ַא ןטכארטסױא ןגעװ רָאג ,ךעלטקןיפ ןײז טשינ ןגעװ עגַארפ ןיֵס טשינ

 טראק עכעלטע ןבירשעג רימ ריא טָאה טײצ רענעי ןופ .ךײא ףיוא לובליב

 אזא טעװ טכַאמעג סָאזקרעמפיוא טשינ רימ םענגײא ןײק ןיא ווא ךעל

 יייו ןײמ געװ גנוקרעמַאב עקילעפוצ ,עקידלושמוא ןיימ זיולב ,ןיגע ןטסנרע

 ענטלסנָא עטסנרע יד ןכַאמ ןצ טריפעג ךײא טָאה ךעלטקניּפ ןײז ןצ גנוג

 רימ טרעלקרעד ָאט ,גָאלַאכיסּפ רעקידוטײדאב ַא ךָאד טנעז ריא .רימ ףיוא

 .רימ רַאב עכעלדנעטשרַאפמוא סָאד

 .ש .א .8 רעד ןיא לקיטרַא רעײט א .טפוג עגַארּפ רעד ןצ טציא

 יַאשעֶג טשינ (רעצטײטװש) םיא טָאה רימ זַא ,ריא טגָאז ןרעבטייוש ןגעװ

 ריא .ןטָאיזַא רַאפ ןריזירָאגעטַאק ײז ,דנַאלסור וצ הָאניש ןייז רַאפ טעטעג

 יוס רעדָא) רוטַארעטיל עכײר 8 ןפַאטעג ןבאה ײז זַא טגָאזעג םיא טָאה

 ךט ַא ןעגעז ןעיזרב ערעײז ;קיצרַאה ןוא ךעלדגײרפטסטג ןענעז ײז ןוא (רוט

 ,הרכז ןופ רעביא דיא ביג סָאד) ןעיורפ עשישטיײד ןופ רעכעלדנײרפטסַאג

 ךיא בָטֹה וירב ןטַאטירפ םעד ךױא ,ךעלטקניפ טשינ ךעלריטַאג סע ןיא

 טשינ ווא .ש .א .פ יד טָאהעג ךָאנ בָאה ךיא משיג ,טרכז ןופ ןבירשעג

 .ןכעלטופערַאּפ ןלעיצ םיט טעװ ריא זַא ,טסוװעג בָאה ךיא

 ריא יצ טשינ ךיט סגערעג ןגרעבנזָאר ר"ד טימ ךײלגרַאּפ םער ןגעװ

 רעמעברַאטימ יד ןופ רעצימע יצ ,ךײלגרַאפ ַאזַא ןגעװ טריטיצ ןצימע טָאה

 אוַא סָאװ בילוצ טשינ ךיוא קנעדעג ךיא .ךײלגרַאפ םעד טגָאמרעד טָאה

 ,עירָאעטרסַאר רעד טימ תוכײש ןיא יצ ,ןרָאװעג טכַאמעג זיא ךײלגרַאט

 סָאד זָא ,ךיז טכור רימ ןללכב ןעטנעד ןײז ןופ רעטקַארַאב םעד ןגעװ יצ

 םעד ןגעװ ,ךוב םעניט ןַארַאּפ זיא ךיילגרַאפ רעד .סיטביר רעמ זיא עטשרע

 ריא ביוט ,ךָאנ סע טכוו ,סיועג ךוב םעד טָטח ריא .טשינ לףייוצ ןייק זיִא

 יא רוב סָאד וװ טעטיסרעוװיגוא םעד ןופ ?ײמ 29 ךיז ןיפעג ךיא .טליװ

 לעװ ךיא זַא ,ןעלריטַאג א ,טשינ טציא ךיא בָטֹה ןץישַאמ ןייֵק ,ןַארַאּפ

 .ןבוזכָאג ןרָאּפ טשיג

 יַאער טשיו טָאה רעגטײװש זַא ןעגופעגסיוא בָאה ךיא " םער ראג

 רימ רַאֿפ רע זיא ,טלָאפ ןײז ךרוו ךָארב ןלַאגָאיבַאג רעזדעוא ףיױוא טריג

 שטנעמ רעשיטײל ןײק טשינ וליפא ראג ,העקילײה ןײק טשינ רָאנ טשינ

 ןטשיג יאדװא ךימ טריסערעטניא רעטנַאג .טשינ ךימ טריסערעטניא רע ןוא

 טשיג סיהעג זיטימ ןא עטוג ט זיא טײקבכעלטסגיפ רַאפ עיצַאטוֿפער ןייז

 טכַארטַאב טרעװ רעכלעװ ,םענײא ןגעװ וגיל ןגטז ןצ ןסערעטניא עוײז ןיא
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 2 אב א 8.-  .א

 רעד ײב ןבאכ טנעקעג סיט ךָאד טלָאװ עמ - - ןק לייה א רַאֹֿב עסיגײמ ײב

 .תמא ןַא סיהעג זיא ןבירשעג טָאה רע םָאַה .טנַאה

 ןפגעײלעג ךיא בָאה עיגָאלָאכיסּפ ןופ דנַאטשוצ םעד ןגעװ ךוב סעד

 ז'ט'ס הא טנכײצעגסױא ןענעז ןעגנוקרעמַאב עלעירָאטידע:ריפנײרַא עיטייא

 ן'ב עיגָאלָאכיספ טימ זַא ,ךיז טכוד רימ .טעברַא עטרימרָאּפניא ןא ללבב

 ן'א זַא .קרעװ ןײמעגלַא ןײק ןץא טשינ ךיז סיטי ךיט .טנַאקַאב טוג ךיא

 גויעװ סעפע ןארַאֿפ זיט עיגָאלטכיסּפ רעגַאקירעמַא ןפ עירָאטסיה רצײט

 זא סע ןעװ טפיוקעג ןעטעג סע טלָאװ ךיא ,טסוװעג טשינ ךיא בָאה שידיי

 ךיא בָמה סרעװ ערעײא ןפ עכעלטע .רַאלָאד 3 רַאּב ורָאװעג טפיוקרַאפ

 .טרעװ ערצײא וןופ ײװצ ןיױלב רעבָא בָאה ךיא ןטגעײלעג

 ..רעײא ןשטנוװ עטסעב יד טימ

 ךימ .שטנעמ רערעװש ַא טנעז ריא זַא .טגָאזעג ףימ טָאה עמ .ב .1

 ריִא טועז סָאװרַאפ ,רעפנרעלעג רעקידגטײדַאב 8 טנעז ריִא :סע טסיורַאפ

 ?ןעטנעמ וצ גנעיצַאב רעײא ןיִא שיפַאזַאליּפ טשינ

 תֶאו טגערענפיוא הנעטילעב ןיימ זיא ווירב ןטייווצ ןופ ןעז רימ יו

 'נעייז (טביולרעד רימ טָאה רע סָאװ) ווירב ןייז ןקורד טלָאװעג בָאה ךיא

 ײיגרַא .ןבעלכ ,הנעט ענייש ַא ."ןטייקשלַאפ טלַאהטנַא רע זַא רעכיז קיד

 -ענעי זַא טסייוו ןעמ ןעוו רָאנ ,סע טסייה ,ןעמ ףרַאד םענייא טימ ןריטנעמ
 טכערענמוא סיואכרוד ןזיא רענעי זַא סייו ךיא רעבָא ביוא ,טכערעג זיא

 ןדעטפולסיוא טשינ סָאד ךיא רָאט ,ןטקַאפ עשלַאפ ףיוא ךיז טציטש ןוא
 טשינ טציא ןיב בָאה ךיא סָאו ךורע ןחלוש רעיינ ַא ןיא סָאד .היסהרפב

 ןיעדאפ רימ ןופ ןענעק ןלעװ ןשטנעמ רעקילדנעצ זַא טסייה סע .טנגעגַאב

 -י" סיורַא בינ ןוא יצַאנ ַא ןופ דניירפ א ןיב ךיא יאמלה ןעגנורעלקפיוא

 עלַא יד ןופ המישר ַא ךאמ ךיא ןעו) המודכו ,ןרענָאיסימ דובכל רעכ

 -ָאג 8 ןרָאװעג סע טלָאװ ,ןשטנעמפ ?"עטנעגילעטניא, רצס רימ וצ תונעט

 ףיוא ןבעגקעװוַא טייצ ןיימ טפרַאדעג טלָאװ ךיא ןוא (ךוב טנאסערעטניא

 יקעיבוס ַא טסייה סָאד טָא .ווידב עטַאװירּפ ןיא ןקיד;לושטנַא ךיז רדסכ

 טביירש רע זַא ץורית ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ .קוק רענעסקַאװרעדמוא ,דעוויט

 סָאװ םענייא ַאזַא ןעגנורעלקרעד ןכענ וצ ביוחס ךיא ןיב יצ ?ןורכז ןופ

 רעשידומלת רעד ?ןצכענָאז ענייז ןרילָארטנַאק ןוא ןקוקוצכָאנ ?ליופ וצ זיא

 .דלָאג יו תמא זיא היארה וילע ורבחמ איצומה רמאמ

 רובכל ךוב-לבוי ןיימ ןיא בָאה ךיא זַא ,ןביושעג בָאה ךיא ןעוו

 :םוד וצ גנולעטש ןייז טריקיטירק ןוא טעוװענאשעג טשינ םיא ןרעצטייווש
 ןייז זַא טקרעמַאב בָאה ךיא .ןזייוַאב סָאד ךיא ןָאק ,ןסור יד ןוא דנַאל
 יו ןסור יד טימ טפַאשהבורק ַא רעכינ ןיא ערעדנַא רַאֿפ ךיז ןייז בירקמ

 ןפַאשעג טָאה דנטיסור, זַא ןבירשעג ךיא בָאה וו רעבָא ,ןשטייד יד טימ

 ןוא ךעלדניירבטסאג ןענעז ייז זא ןוא (רוטלוק רעדָא) רוטַארעטיל עכייר ַא

 טשינ דָארג געדפ ךיא סָאװ ,בָאגוצ ַא סרבד-?עב ןיימ זיא סָאד ?"קיצרַאה
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 שידיי עירעפמיא יד

 רימ ייב טשינ ךיז טניפענ ךיוא .טשינ סָאד ךיא בָאה ןבירשעג רָאנ ,ּפ

 ידניירּפטסַאנ ךס ַא ןענעז ןעיורפ, (עשיסור יד .ה .ד) ערעייז זַא זמר ןייק

 ."ןעיורפ עשיטיטייד ןופ רעכעל

 :רימ ךיז טנערפ

 -עג טשינ ףיוא ןעגנורעלקרעד ןצימע ןופ ןעמ טרעדָאפ ױזַא יו .א

 ?ןכַאז עטכארטענסיוא ענעגיולפעג טשינ ןוא ענעגניוטש

 סָאװ רעכיב עקיגָאװ ןופ רבחמ ַא זַא ךעלנעמ סָאד זיא יױזַא יו .ב

 רומג קידצ ַא ןופ ןכַאמ ןוא ןטקַאפ ןעיירדעצ ױזַא לָאז גנושרָאפ ןרעדָאּפ

 ױזַא יו ןרעלקרעד לָאז ךיא ןזַא ןעגנַאירַאפ ךָאנרעד ןוא ,עשורמ עשר א

 זַא ןייא ךיז טדער רענעי ?יצַאנ ַא ןוא רענַאיסיט א דובכ ןָאטנָא םוק ךיא

 !ןקידלושטנא ךיז ףרַאד ךיא

 -עטלַא ןוא ךילרע ןעוו .לטלעוו רעזדנוא ןיא ןפערט ןָאק ץלַא ,ָאי

 רעצטייווש זַא ןייז טלָאמעג ןָאק ,ןענָאיּפשיצַאנ יו ןראוועג ןסָאשרעד ןענעז

 ןעננירּפש סָאװ ןדיא עלענָאיצַאמע ןופ ,יצַאנ ַא יװ ,ןרעוו טמַאדרַאפ לָאז

 דנוב ןפורעגנָא טשינ ןעלצרעה ןעמ טָאה יצ .סעילבָאלָאה יד ןופ סױרַא

 ?ןירַא רבק ןיא ןבירטעג םיא ןוא

 ליו רע ,רימ וצ גנורעדָאפ עכעלנעזרעּפ ַא ךָאנ טָאה הנעט-לעב ןיימ

 סָאװרַאפ ,שטנעמ רערעוװש ַא ךיא ןיב ,םיא טגָאז'מ יו ,סָאװרַאפ ןסייוו

 ?ןשטנעמ טימ גנויצַאב ןיא שיפָאוָאליפ טשינ ךיא ןיב

 רערעװש ַא ןיב ךיא זַא טגָאזעג םיא טָאה סע דע טשינ ךיא סייוו

 .ה ,ד ,רימ טימ ןעמוקוצסיוא רעווש זיא סע זַא םינּפא טניימ רע .שטנעונ

 -בָארג ,תוזע ,טייקידתוירחאמוא ,טייקשלַאפ ןיק טשינ דיילראפ ךיא זַא

 ,לשמל ,ןטעבענ בָאה ךיא ןעוו .תושּפט ןוא תורקפה ,טייקוויסערנַא ,טייק

 -ץיז בָאה ךיא תמחמ ,רָאסעפָארּפ ַא יו ןריסנָאנַא טשינ ךימ לָאז עמ זַא

 -עג טראפ סע טָאה עמ ןוא ,עלעטש-רָאסעּפָארּפ ןייק טאהעג טשינ טלָאמ
 ךיא בָאה ,"רָאסעפָארּפ, יו המיב רעד ףיוא טלעטשעגרָאפ ךימ ןוא ןָאט

 ןביידשנא ךימ טעב עמ ןעוו .?טיט םעד טנקיײלענּפָא המיב רעד ןופ עקַאט

 סָאד לייוו ,ּפָא ךיז ךיא גָאז ,ךוב טפיוקענ א סניימ ףיוא רעטרעוו עכעלטע

 ןופ ןעננוצעזרעביא ףיונוצ טּפעלש רענייא ןעוו ,טריטנעזערּפער שלַאפ זיא

 טייג סָאװ עיגָאלַאטנַא ןימ ַא ףיוא ףױרַא טלעטש ןוא ןלאנרושז ײלרעלַא
 . ךיז טייטשרַאפ ;ּפָא ךיז ךיא ףור ,ןעמָאנ םענענייא ןייז םיכשמה ןיא

 ךיא רעבָא ,ךרד ַאזַא טימ ןייא טשינ ךיז ןעמ טפיוק דניירפ עטוג ןייק

 -נוה יד ןופ קילדנעצ א שטָאכ טָאה רע ןעוו זַא ןסקיא ר"ד רעכיזרַאפ

 ןבָאה סָאװ ,טלעוו רערָאנ רעד רעביא ןשטנעמ ןופ ווירב-קנַאד רעטרעד

 וליפא ןבָאה ייז סָאװ ףליה רעד ןופ, טרירעג ןענעז ייז זא ,ןבירשעג

 עטסרעמ יד .ןדירפוצ רָאנ ןעוועג רע טלָאװ ,"ןטעב וצ טכַארטעג טשינ

 ירעוו ףיוא גנירג ןענעז ייז סָאװ ,טימרעד אצוי ןענעז ןשטנעמ "?עננירג.

 -דימ רַאפ רעסעב ןעוװעג טלָאװ יאדווא ."טייג סע יוװ ןייג ןזָאל , ןוא רעט



 ק 8 ב ָא  .א .א

 יצפוק ןוא סעקינהועה יד דָארג םירָאװ ,עגנירג יד ןופ ןייז לאז ךיא ןעוו

 .ןעגנַאלק עטסיוו יילרעלא ןטיײרּפשרַאפ וצ טייהננעלענ יד ןבָאה שארב

 סיואכרוד ַא יא ןיא רע סָאװ ןרעצטייווש טרעבלַא עקַאט זיא ליווװ

 ענייז ןופ ןטיײקכַאװש יד ןבעגכָאנ ךיֹוא ןָאק ןוא ,ןַאמ רעטרינילּפיצסיד

 טימ ןשטנעמ ךיז ןעוואי סע זַא רעבָא ,דימ-טיוט ןייז ןָאק רע .ןשטנעמטימ

 ןייז רעדָא רעגייז ןפיוא ןקוק טשינ רע טעוװ ןריפַארנָאטיוא םוצ רעכיב

 ןעמָאנ ןייז רָאנ טשינ ןביידצינַא ךעיעמַאּפ טעוװ ןוא טייקטרעטַאמעגסיוא

 ,שקבמ ןופ ןעמָאנ םעד ךיוא רָאנ

 טלָאװ ךיא .םעד ןופ טשינ טלַאה ךיא זַא ,טגָאזעג םיא בָאה ךיא

 טלאה רע .ןקידװעמעש םעד ,םענעניוצענקירוצ םעד טכוזענסיוא רעכיג

 .ןעמעלַא רַאפ טנייש ןוז יד יוװ טקנוּפ ,ןקיטיגַאב ןעמעלַא ףרַאד עמ זַא

 ךיא בָאה ךוזַאב ןייז ייב .טָאג ןופ הנתמ ַא זיא סָאד ,יװ ייס רעבָא

 ןייט רַאפ ץוח ,אנקמ טשינ םיא ךיא ןיב ךַאז ןייק רַאפ זַא טנַאזענ םיא

 רע טָאה ,ָאיה .ןעמעלַא טימ ןעמוקסיוא ןענָאק ןייז זיא סָאד ןוא ,הדימ
 ןוא ,ןעמעלא טימ ןעמוקסיוא ןָאק ךיא ,תמא רעכיז זיא סָאד ,טרעפטנעעג

 ףיסומ רע טָאה ,ריא טסייו יצ רעבָא .אנוש םוש ןייק טשינ בָאה ךיא

 ריא .געװו ןיא טשינ םענייק ייטש ךיא לייוו ?זיא סָאד סָאװרַאפ ,ןעוועג

 ןיא ןריפסיוא רָאנ ןעס ןָאק סָאד ."טנערוקנָאק ןייק טשינ םענייק ןיב

 ,לגנושזד

 ןעמעלַא טימ ןָאק רע סָאװ טקַאפ רעד רעכָא זיא ,סיוא טזייוו סע יו

 ןעמוקַאב ֹוצ טנורג ַא ןיוש םיאנוש ןייק טשינ טָאה ןוא ןעמוקסיוא

 -ּמָארַא ןזומ סָאװ ,סרעכוז-עיצַאסנעס טאלג ןוא ,סרעניגרַאפ טשינ ,םיאנוש

 ..לַאטסעדעיּפ ןופ דלעה םער ןּפעלש
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 שידיי ןוא אזַאניּפס ,אנַאיאטנַאס

 ךיא בָאה רעווקס דרַאװרַאה םורַא קנעב-סגנוטייצ יד קידנעייגייברַאפ

 ןופ ןטלַאּפש 8 עלַא רעביא תויתוא הנבל שודיק טימ הרוש ַא ןעזרעד

 .ןצרַאה ןיא ןבעג עקכָאיט ַא טזומעג טָאה ןופרעד סָאװ רעלוַארט ןָאטסָאב

 םיור ןיא טברַאטש ַאנַאיַאטנַאס שזרָאשזד, :טנעיילעג ךיז טָאה הרוש יד

 תמחמ ,"טשינ סעּפע ךיז טביולג סע, :ןנָאז וצ ךייש טשינ זיא ָאד ."85 וצ

 ךיא בָאה רעדיוו .ךָאנ טבעל רענייא זַא ןביוינ וצ רעווש זיא רָאי 88 וצ

 -נִא ,קירוצ םישדח עכעלטע טימ ךָאד ךיא בָאה טָא ןגָאז טנעקעג טשינ

 -ַאב ךיא בָאה רעדורב ןופ םירָאװ ,"ווירב ַא םיא ןופ טָאהעג ,לירּפַא ביוה

 סָאװ ָאט .ןברָאטשעג זיא רע יוװ גָאט ןרעדנַא ןפיוא ווירב ןגנַאל ַא ןעמוק

 ?שילרעטסיוא ױזַא ןעזעגסיוא ָאד טָאה

 טָאה ןאנַאישאטנַאס ןופ טיוט רעד סָאװ ןעמוקעגרָאפ זיא שילרעטסיוא

 ץַאלּפ םענעעזעגנָא רעמ ַא ,גנוטייצ-נָאט רעסיורג ַא ןיא ,ןעמונרַאפ ָאד

 השעמ יד יו רעדָא ַאערָאק ןיא ןטַאדלָאס עשיסור יד ןגעוו סעיינ יד יו

 -ימ א ,טרָאװ ןייא טימ .ןדנָאפ-עינַאּפמַאק סנַאסנעװיטס ןוא סנָאסקינ טימ

 -עג טלָאװ רע יװ ןרָאװעג טלדנאהַאב לָאמ ןטשרע םוצ זיא טעָאּפ-ףָאזַאל

 .ראטס ָאניק רעדָא ,רעליּפש לָאבוייב רעדָא ,ןַאמסטַאטש רעסיורג ַא ןעוו

 .ךעלביולנמוא ױזַא ןעװעג ןיא סָאד םָא

 -ָאליפ רעד ןופ רַאטס רעד ןעוועג אנַאיַאטנַאס זיא -עבָא ןתמא רעד ןיא
 -נרידוטש רעד ייב ןיא ַאנַאיַאטנַאס ןעמָאנ רעד .רוד רעזדנוא ןיא עיפָאז

 רעכיכ גנַאנ ַא ןָא רע טביירש טָא .עדנענעל ןימ ַא ןעוועג טנגוי רעקיד

 -יפ דנַאב ַא ָאד ,לרעּפ עשיטעֶאּפ רע טביירש ָאד ,ןבעל ןיא לכש ןרעביא

 88 ֹוצ ןוא ,ןרַאומעמ ןוא ןקורדנייא ,ןַאמָאר ַא רעדָא ןעייסע עשיפָאזַאל

 40 רעכעה טימ .ןטכַאמ ןוא ןטפַאשרעה דנַאב רעבָארג ןייז סיֹורַא טייג

 -וא דרַאװרַאה ןיא עלעטש רָאסעּפָארּפ ןייז ןופ רע טרינגיזער קירק רָאי

 -יפ ןופ לעדַאטיצ ןרַאפ ןטלָאנעג ךָאנ טָאה דרַאװרַאה תעב ,טעטיסרעווינ

 טינ רע וװ ,עּפָארייא ןייק קירוצ טראפ דע .עיגָאלָאכיסּפ ןוא עיפָאזַאל

 ,זירַאּפ ןיא רע טניווװ ךָאנרעד ןוא טעטיסרעווינוא דרָאּפסקָא ןיא ןסרוק

 ַא ןיא ןײרַא ךיז רע טביילק וצ-רעטעּפש .ןָאברַאס ןיא ןסרוק טיג רע ווו
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 ט 8 13 א ר 1 א 9 ט

 טריפעגנָא טרעוו סָאװ ,םואעסָאלַאק ןגעקטנַא טקנוּפ טלַאטשנָא ןשיַיוטָאק

 ,רעכיב רע טביירש לרדח ַא ןיא ןטרָאד ןוא ,סענָאנ "עיולב , עשילננע ןופ

 ךיוא עקַאט ןוא ,טסענ ףיוא טמסענ ,ןץינעדנָאּפסערָאק עסיורג ַא ןָא טריפ

 ..טסַאנ ןטצעל םעד

 ןרעוו וצ טַארקַאטסירַא רענעריובעג-דירדַאמ רעד טָא טמוק ױזַא יו

 -יס רעדיטִא טסוק ױזַא יו ?ןטסיליטס עשילגנע עטסעב יד ןופ רענייא

 טימ ןענעגונַאב וצ ךיז ,ןסוסקול ײלרעלַא ןבָאה טנָאקעג טָאה סָאװ ,טירָאב

 ,טסילַארוטַאנ ַא ןָאק יוזַא יו ?סהזה-םלוע עֶלַא ןופ ןָאטענסיױא לביטש ַא

 ןבעלסיוא ךיז ,סעינָאמערעצ ןוא סעמגָאד עזעיגילער עלַא ןופ טכייוו סָאװ

 ,אנַאיַאטנַאס סלָאדַארַאּפ רעד זיא סָאד טָא ,ונ ?סענָאנ ןופ ןזיוה ַא ןיא

 רעד ןעװעג זיא רע סָאװ סָאד ןעוועג םרוג רשפא טָאה םעד ןיא סָאװ

 .רעטומ רענעריובעג-שיטַאש רעינָאלַאטַאק ןוא רעטָאפ ןשינַאּפש א ןופ ןוז

 -אישטנַאס ןופ הגשה ַא ןבענ וצ ָאד יאדכ ןעוועג יאדווא טלָאװ סע
 סָאד ןוא ,ןַאלּפ ליפוצ טפרַאדַאב ןעמ טלָאװ וצרעד רעבָא ,עיפָאסָאליפ סָאנ

 ךיא .סעידעּפָאלקיצנע ןוא רעכיבטנַאה רעקילדנעצ ןיא ןעמוקַאב ןעמ ןָאק

 -רע ןָאק 'עמ סָאו םינינע עכעלטע טימ רענעייל םעד ןענָאקַאב ָאד ?יוװ

 -וואב ַא ןבָאה זדנוא רַאפ ןפרַאד סָאװ ןוא ,ןעניפעג טשינ שרעדנַא ץעג

 .סערעטניא ןרעד

 -וטס ַא יו דרַאװרַאה ןיא ןעמוקּוצנָא טיירגעג ךיז בָאה ךיא ןעו

 .קיטעטסע ןיא ןסרוק סַאנַאיַאטנַאס ףיֹוא טקוקעגסױרַא ךיא בָאה ,טנעד

 טשינ טאה רע .טרינגיזער ַאנַאיַאטנַאס טָאה רעבָא טייצ רענעי ןיא טקנוּפ

 ,ןרָאסעּפָארּפ עשיטסילַאעדיא יד טימ אשמו ענמ םוש ןייק ןבָאה טלָאװעג

 סָאנַאיטטנַאס .רָאּפ א ךָאנ ןוא ידָאביּפ ,נרעברעטסנימ ,סיִאר ,רעמַאּפ יו

 זיא יז תמחמ ,ןצרטה םוצ קרַאטש ןעוועג טשינ רימ זיא רעדיוו עיפָאזָאליפ

 בָאװ ,םזי-אייעהיב טימ טקעמשענ טָאה ןוא שיטסיוװיטשאלער וצ ןעוועג

 .ןסקעלפערדיאנת סווָאלװַאּפ ןופ זייוולייט ןסקַאװעגסױרַא זיא

 אזָאניּפס ןוא אנַאיַאטנַאס

 סע .ןטזָאניּפס ןופ רקיע רעד ןעמוקעג ןיא העּפשה סָאנַאיַאטנַאס

 דיסח ַאא רעבָא ,טייצ רעזדנוא ןיא ןטסיזָאניּפס ךס א ןעוװועג ןענעז

 כאזָאניּפס וִצ ריפנירַא ןיא ןוא ,ןעװענ טשינ זיא ַאנַאיַאטנַאס יו

 ךיילנ ןיוש רימ ןעניפעג ירעדכייל סנַאמירוװע ןיא סױרַא ןענעז סָאװ רעכיב

 רענעמ עקיורג ענעי ןֹופ רענייא זיא ַאזָאניּפס, :ץַאז ַאזַא ביֹוהְנֶא םייב

 ַא יװ .תורוד יד ןופ ךשמ ןיא רעמ ץֶלַא ןָא ךיז טעז ךיוה רעייז סָאוֶי

 טביוה ,ךעלנרעב עקירעדינ יד ןופ טקקנוטרַאפ תליחת טרעוו סָאוװ גרַאב

 זיא ַאנַאיַאטנַאס ."ךיז טרעטייוורעד דע רעמ סָאװ רעכעה ןיִלַא ףיוא ךיז רע

 .נָאט ןטצעל ןויב טסיזָאניּפס רעקידתובהלתה ַא ןבילכראפ



 שידיי עירע פמיא יד

 ןוא ,טײריי רַאפ סערעטניא ןיימ ןעקנַאדרַאפ וצ ךיא בָאה ךעלטננייא

 ,טקַאפ םעד ,עיפָאזָאליפ סַאזָאניּפפ ןיא טײקטנװַאהַאב ?סיב ןיימ ךיוא רשפא

 ךיא ןעכעוו ןַאנַאישאטנַאס ןביירש וצ ןעמונענרעטנוא ךיז בָאה ךיא סָאװ

 ןוא ט"טירק אקווד רעבָא ,דעכיכב רַאּפ ַא ןיא טריטיצ טָאהעג ,תמא ,בָאה

 ,וויטיזָאּפ טשינ

 ,ץענרע ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זןיא סע יו םעדכָאנ סע זיא ןעוועג

 טנעיילעג טָאה ןייטשלעקניפ ָאעל וו ,רָאפנעמאזוצ אזָאניּפפ א תעב זַא

 טָאה סָאװ ,אנַאיאטנַאס לָאז ,(ןושלה-שודיק בילוצ) שידיי ףיוא טַארעּפער ַא

 שידיי זַא ןייא רע טעז רעטציא זַא טרעלקרעד ןבָאה ,ןענופעג ןטרָאד ךיז
 ךיא בָאה טייצ קיטש א .ךַארּפש ַא שממ רָאנ ןָאגרַאשז ןייק טשינ ןיא

 ןעגנולשעגּפָארַא ,דענעייל יד ןופ רענייא רעדעי יװ אמתסמ ,סעיינ ידדטָא

 .ךיוא ןופרעד טָאהעג האנה עקַאט -- ןענעקייל ךיא לָאז יאמל ןוא

 ךיא ןוא ,למערעוו עוושקישט סָאד ןעשטָאט ןביוהעגנָא רעבָא טָאה

 ךיז ַאנַאיַאטנַאפ טאה יױזַא עקַאט תמאב יצ ןנערפ ןביוהעגנָא ךיז בָאה

 טייב ןנע-פנָא ףרַאד עמ זַא ןעוועג בשימ ךיז בָאה ךיא זיב ,טקירדעגכיוו

 -נַאס יו לודג םֶדִא ןַא דצמ גנולעטש  ַאזַא לָאז סָאװרַאפ .ןייֵלַא רבד לעב

 ריס ןיוש זיא ןביירש םייב קידנטלַאה .ןרעוו טרילָארטנָאק טשינ ַאנַאיַאט

 יד ,טייקכַאװש רעבלעזרעד בילוצ ץְלַא -- ענַארפ א ךָאנ ןלַאפעגנייא ךיוא

 יד טַאהעג טשינ לָאמנייק רע טָאה סָאװרַאֿפ | ,ונייהד --- טייקעװַאקישט
 -רַאה ןופ קעװַא ןיא -ע ןעוו ,1911 ךָאנ עקירעמַא ןכוזַאב וצ תונלעב

 ןיוש ויא ,הריבע תררוג הריבע םסייטש קוסּפ ןיא יוװ יױזַא ןוא .,דרַאוװ

 בָאה ךיא .עכעלנעזרעּפ רעמ ַא ךָאנ -- ענַארפ עטירד ַא ךָאנ ןלַאפענוצ

 ןַאזָאניּפס רַאפ דוככה תארי סיורג ןייז טשינ טָאה יצ ,טנערפעגנָא טושּפ

 .ןריי ןופ םַאטשּפָא ,סָאנַאישאטנַאפ ,ןייז וצ תוכייש ַא לָאמַא

 רעפטנע סַאנאיַאטנַאס

 1980 ,4 רעבמעווָאנ טריטַאד זיא םיור ןופ רעפטנע סאנַאיַאטנַאס

 ָאהְו ,ךיוא ןדיי טשינ רַאפ וליפא -- טנַאסערעטניא רָאנ ןזיב זיא ןֹוא

 דלָארעה ןָאטסָאב ןופ שטנעמיסגנוטייצ ַא ןעוועג רימ ייב זיא טא ,היאד

 ןוא ,רימ וצ ווירב סאנַאיַאטנַאס ןופ ןפַארגַארַאּפ עכעלטע ןעמענוצסיורַא

 ןעמ ןיא ?קיטרַא עקיטציא סָאד ןבירשעננָא בָאה ךיא יו םעדכָאנ ןיוש'
 טקורדעג ןענעז ייז ןוא ,ווירב יד ךָאנ ןָאזמירק דרַאװרַאה ןופ ןעמוקעג

 .ןפוא ןקידוועעזנָא ןַא ףיוא ,עילימיסקַאפ ַא טימ וליפא ךָאנ ,ןרָאװעג

 ױזַא ןָא טביוה אנַאיאטנַאס

 ןגעװ טנַאקַאב טשיג זיא רימ .טנַאסערעטניא ןענעז ןגערפנָא ערעײא

 טָאה רוקמ ןײמ זַא זמר 8 ןצ עטסטנגעג סָאד ןוט ,טַאטשּפַא ןטײװ ןײט

 "עג ריִמ זיא ןטקַאטגָאק טשינ בױט ןעגנודויברַאפ עשידײ טאהעג רשפא
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 -עד זיקרַאמ טציא .רַאלָאשטירַאמ ָאינָאטנַא .רד ךרוד קירק ןרָאי טימ ןעמוס
 סוײא טײװ טשינ ןגיל ַאזָאגיּפסע א ַאנַאיַאטנַאס רעפרעד יד זַא ,אזעטנַאמ
 ןעטעג זיא גנודניברַאּפ עקיזָאד יד .ץניװָארּפ רעדנַאטנַאס ץא ןרעדנַא ןופ
 טא ןעניז ַא רַאפ סָאװ ןיא שג{} ָאד טבײרט טנַאיַאטנַאס) טרָאװטוג ַא
 יעגנָא טשינ טָאה רעבָא ,רימ רַאּפ קידלכײמש רָאג טא (רָאלק טשינ רימ
 עכעלטע ענײמ יװ טײװ ױזַא ,החפשמ ןײמ .שימעג'טולב ַא ףיוא ןעקנוט
 סרעטָאּפ ופ ןָאעל א עיליטסַאק וצ טרעהעג טָאה ןקעלּפטנַא ןטנעמוקָאד
 .1צ סרעטומ רעד ןופ ןעלזדניא עשירַאעלַאב יד ןוא עינַאלַאטַאס וצ הא רצ

 םוש ןײק ןופ טשינ ךיז טמענ ןַאזָשויּפס רַאּפ גנורעטסײגַאב ןײמ
 טימ םינסמ טשינ ךיא ןיב ךױא .שרוש ןשיטע וליפא רעדָא ןשיטילָאּפ
 רימ ןענעכײצ ,ךיא ײס ,ַאזָאויּפס ײס זַא טלַאה סָאװ לעסָאר דנַארטרעב
 רעד עגוגב אקװד רָאג ,קסימע ןופ טײז רעד ףױא ןטסעב םוצ סױא ךיז
 .םוא א היטנ רעכעלריטַאנ וצ תוכישב לַארָאמ רעד צב טעטיװיטטלער
 ירעד עשימסָאק ןייז ןיא ןַאזָאגיּפס יב טרעדנוװַאב בָאה ךיא סָא) ,ןדנעטש
 טאה סָאװ ,2סװ6ט::059 טייקנעָאטעגסױא ןוא טייקנביוה
 קט0 רעשמלוע רעד ןופ ײנַאריט יד לַארָאמ רעד ןופ ןעמונעגקעװַא
 .טײקשיטַאנַאּפ רעדָא עיצידַארס

 עקירעמַא ןייק ךיז ןרעטמוא טשינ ןײמ רַאּפ םעט ַא ךײש זיא סָאװ
 טלעפעג רימ טָאה סע סָאװ םעד ץוח ,סוױזא טָאהעג טשינ ךיא בָאה -
 טא ןטרָאד ז8 טליפעג טשינ לָאמנײק בָאה ךיא .ןרָאפ וצ ןטרָאד ויטָאמ ַא
 יָאק דרַאההַאה ןיא הפוקת עטײװצ ןײמ וליפא .הביבס עכעלריטַאג ןיימ
 ןקיצרַאה 8ַ טּפַאשרַאֿפ רימ טָאה סע שטָאכ -- 1893:1884 -- שזדעל
 ןא ךעלטנייװעגמוא סידהשקשינ ןעטעג ןגעוטסעדנופ זיא --- ןגינעגרַאּפ
 םימ טפעװעגסיוא ןבָאה ןטײקכעלגעמ א טײקמענעגנײא יד ןוא ,טיבָאזקע
 .טגגוי רעד

 יב ערעײא ןטפ סוײק ןטָאבוצנָא טמ ךײא ןופ קיצרַאהביל זיא סע
 יַאב ןופ עינָאלָאכיסּפ עקידנעב-בָארג רעײא א ךימ טצײר סָאװ א ,רעכ
 רעבָש ,סוק ןשיטירק ַא טימ שידױרּפ זיא סָאד בוא רעדנװַאב ,רעטקַאר
 ןעמעננָא לָאז ךיא בוא זַא ארומ בָאה ךיא ןוא דנילב ןרעװ ןָא בה ךיט
 סע יװ סםעד ןופ ןריטיפָארּפ ןענָאק טשינ ךיא לעװ ,הנתמ ערעײט ַצזַא
 רעביא ךוב ןקידנעמוקסױרַא ןײמ ןקיש רעסעב ךײא רימָאל אט .טנידרַאּפ
 טײג ךוב סָאד יװ ףכיח ,ןטכַאמ ןוא ןטפַאשרעה טסײה סָאװ ,קיטילָאּפ
 ַא ןעװעג לָאמעלַא ןיב ךיא .גנילירפ ןקירנעמוק אמתסמ ,קורד ןופ סױרַא
 לײט 8 שיפימ א רָאג זיב ןענעז סגקלָאװ יד זַא קידגליפ ,טסילַארוטַאנ
 טא ,טשינ ןצנַאגניט ײז ףױה ךיא טערט ךוב ןיא רעבָא ,רוטַאנ רעד ןופ
 .(2:69) ןעגוופַאש עריא ןוא דרע רעד ײב ךיז טלַאה

 ײרקָאּבַא זיא רַאנעטנעצ ַאזָאויּפס םייב שידײ ןגעװ טָאדְקעוַא רעד
 זיא'ס זַא טגײמעג בָאה ךיא זַא ןײז ןָאק סע .רימ ןצ ךײש זיא סָאװ לַאּפ
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 שידיי עירעּפמיא יר

 -ךגעטשרַאפמוא רימ זיאיס זַא ןענופעגסיוא בָאה ךיא ןענַאװ זיב שטמײד

 טרעװ סםָאװ ץלַא טעמכ .טשינ ךיוא ךיא סנעדעג סָאד וליפא רעבָט ,ךעל

 ןיא ,טציא סרעויטרעטניא ךרוד רעדָא דרַאװרַאה ןיק רימ ןצ ןבירשעגוצ

 ןדרוסבַא ןַא ףױא ןָא ךיז טביוה טימ 8 .טמירקרַאֿפ רעדָא טכַארטעגסױא

 זיִא סָאװ שינעעשעג יד ןעװ וליפא ךעלביולגמוא ךיז טײרּפשרַאפ ןוא ןפוא

 יעג, פ טרָאװ ןיײֵק ןבױלג טשינ ףרַאד עמ .ײברַאּפ םיוק זיא רתוס סָאד

 .ײעיּפַארגָאיב "טרעהעג"עז

 רע טָאה סנייז ךוב סָאד .ןיילַא ךיז רַאפ טדער ווירב סַאנַאיַאטנַאס

 -רַא ןַא זיא'ס ןוא ,רענעלרַאפ רעקרָאי-וינ ןייז ךרוד טקישענוצ עקַאט רימ

 -- ןעלקיטרַא 6-8 א ןיא ןרעדילנעצ טנַאקעג טשינ טלָאװ עמ סָאװ טעב

 .רוטלוק ןוא ןסיוו טימ טעװעקיּפעגנָא

 שטָאכ ןוא טקישעג אי ןקעווטסעדנופ םיא ךיא בָאה ךוב ןיימ

 ךָאו עצנַאנ ַא ןעמונעג ךיז רע טָאה טנידעג סָאװּפַאנק םיא טָאה היאר ןייז

 ךיא סָאװ ,ווידב ןגנַאל א ןבידשעג רימ ןוא ןכות ןטימ ןענָאקַאב וצ ךיז

 ַאנאיאטנאס רעקידאידמֿפ דעד טזייוו ווירב ָאיםעד ןיא .רעטייוו ָאד גנערב

 .ןעקנעד ןייז ןיא זיא רע ךעלטננוי יוו סיורַא

 טייקידלרונ ןופ לָאכמיס -- אנַאיַאטנַאס

 יד טגייטש רעמ ןיִלַא ןברָאטשעג זיא ַאנַאיַאטנַאס טניז גָאט ַא סָאװ

 ןופ עינָאריא ןימ א --- סקָאדַארַאּפ רעד טרעוו רעפערג ץילַא ןוא עדנעגעל

 ךרַאװרַאה ןיא ,רַאקעטַאילביבל ינש רעד יװ ןטכענ ךיא עז טָא .ןבעל

 -נַאס טלעטשעגניירַא ןרעוו סע ןוא רעטצנעפ-לעטשסיוא יד ייב ךיז טערָאּפ

 -ןייוו ןרַאפ ןפַאשעג טָאה רע סָאװ סנוטרַאק ,ןכַאז עשיטנעדוטס סַאנַאיַאט

 ַא תמאב -- םיא ןגעו רעכיב ,סעיצַארטסוליא ,ןדיי-בתכ ענייז ,לַאנרושז

 טלָאװ רימ , ;רַאקעטַאילביב-רעטנוא םוצ ּפִא ךיז ךיא ףור .רעצנַאג ַא ייזומ

 -ייא רַאפ דַארַאּפ ַאזַא ןכַאמ לָאז דרַאװרַאה זַא ןלַאפעגנייא טשינ לָאמנייק

 טָאה ,"ונ, ."ויטַארטסנַאמעד יוזט ריא ןופ טנָאזענּפָא ךיז טָאה סָאװ םענ

 ןענַאק ןזירּפַאק ענייז ןוא ,רערעזדנוא טרָאפ ךָאד זיא רע, ,טרעפטנעעג רע

 טנעיילעג טָאה רע זַא ,טקרעמַאב ךיוא רע טָאה ָאד ."ןנָארטרַאפ רימ

 "ראה ןיא טקורדענּפָא ןעוועג ןענעז סָאװ רימ וצ ווירב ייווצ סַָאנַאישאטנַאס

 ךיא ןטעב ךימ טעיעמסעג טשינ ,רע טגָאז ,טָאה רע רעבָא ,ןָאזמירק דרַאװ

 ךיא בָאה "?טשינ סָאװרַאּפ, .ננולעטשסיוא רעד רַאפ ןעיילסיוא ייז ?ָאז

 "?טיהענּפָא ."ייז טימ טיהענּפָא ןייז רָאנ לָאז עמ יבַא, ,טגערפענ םיא

 יד ןוא ,זעמענסױרַא ןייֵלַא ןוא ןגניילניירא ןיילַא ייז טנָאק ריא , ,רע טגָאז

 ."ןסָאלשרַאפ יוז-ייס ךָאד ןענעז רעטצנעפ

 -ייצ רענַאטסָאב עֶלַא טעמכ ןיא סָאװ ךיוא ךיז ךיא בָאה טרעדנווועג

 -עג זיא סָאװ ןַאמ םעד רעביא סלעירָאטידע עסיורג ןעוועג ןענעז ןעננוט
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 קַאב ָאר .א .א

 טלָאװעג טשינ ?לָאמנייק טָאה ,ןבעל ץנַאג ןייז רעינַאּפש ַא ךעלטננייא ןעוו

 -ַאק ןייז ןופ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה סָאװ ,רעגריב רענַאקירעמַא ןייק ןרעוו

 קזוח טּפָא ךָאנ טָאה ןוא קירק רָאי 40 רעכעה טימ דרַאװרַאה ןיא ערדעט

 טשינ ,םיוכ לעו ,טעטיזרעווינויא דעטסטמירַאב סעקירעמַא ןופ טכאמעג

 טעמכ --- דרַאװרַאה טימ ךיז ןענעגעז ןייז ךָאנ עקירעמא ןקוקנָא טלָאװעג

 ,סיפ יד ןופ ביוטש םעד טלסײרטעגּפָא יוװ

 -עלַא טריגירטניארַאפ טָאה אנַאיַאטנַאס טייקכעלנעזרעּפ יד םינפא

 ךיוא זיא עיּפָאזָאליפ ןייז רעבָא ,ןעגנופַאש ענייז יו רעמ ךָאנ רשפא ,ןעמ

 רעד טָאה ָאידַאר רעד ףיוא .טלעו רעד רעביא רבד םש * ןוועעג

 ןיא גנולײטּפָא רעשיפָאזָאליפ רעד ןופ טּפוה (סוטידעמע) רענעזעוועג

 -רָאפ יד ןופ ןעוועג זיא ַאנַאיַאטנַאס זַא ,טקירדענסיוא ךיז דרדַאוװרַאה

 יר רעדיו זיא ָאד ןוא .רוד רעזדנוא ןופ רעקנער רענַאקירעמַא עטסמענ

 "ענג זיא עקירעמַא ץוחמס רעמ טבעלעג טָאה סָאװ רעינַאּפש ַא ;עינָאריא

 טלָאװ .טייצ רעזדנוא ןופ פָאזָאליפ רענַאקירעמַא רעטסערג רעד רשפא ןעוו

 ןופ ןעװעג ךױוא רע טלָאװ ,עיזעָאּפ טימ ןבעגעגּפָא ןיולב ךיז רע

 עשיטעֶאּפ ךיוא ןבירשעג טָאה רע ,ןטעָאּפ רענַאקירעמַא עטפעב עמַאפ יד

 :זרעפ ַאזַא ןַארַאפ ןיא 10 ןייז ןיא .סעמַארד
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 ?טציא ךלמ זיא רעוו

 טיוטעג ןבָאה רעמיור יד סָאװ ,רע

 .ןומה ןקידנפַאג ַא רַאפ רעדנווװ ןזייוו רַאפ

 ?הכלמ יד זיא רעוו ןוא

 ,רעטכָאט עשידיי ַא

 ַא טמעלק למיה םעד ןוא

 .ןיפיז רעשלדיימ

 -ַאב עשילדעטסיוא ענייז טימ טמעטַאב ןענעז ןרָאומעמ ענייז וליפא

 -כיוא לסיב ַא ןעגנילק ייז ןזומ רעיוא ןכעלנייוועג םעד סָאװ ןעגנוטכַאדט

 "רעד (-עטרע ןוא ןשטנעמ) סעסיעלּפ דנע סנָאסרױּפ ןייז ןיא ,שילרעט

 -שרע ,רעטסעווש ,רעדורב ןייז ,ןרעטלערוא ,ןרעטלע ענייז ןגעו רע טלייצ

 סאד .עלעטניּפױח ַא טניל םוטעמוא ןוא ,דלעפ ןקיטסייג ןפיוא טירט עט

 -עגכיוא רע םָאה ,גנוי ןעװעג זיא ַאנַאיטטנַאס תעב זַא ןדנוא טנַאטרעד

 רעבָא ,טמו"חרַאפ ןגיוא יד .ה .ד ,טעלמַאה רעשינַאּפש ןימ ַא יו ןעז

 םיס ,טיוכעג-טסעפ .גנַארד ןוא םערוטש טימ סטזיודבענ טָאה קינייוועניא



 שידיי עירעפמיא יר

 טמענ רע ןעוו טָאנּפָאעניטַאמ ַא ןייז טנָאקעג רע טלָאװ רָאה עצרַאװש-ךעּפ

 ןזיב ןבילברַאפ ?סיב ַא רעבָא רע ןיא רָאיטקַא ןַא .עניבכ רעד ֹוצ ךיז
 טסיויטַאלער ַא ,טסילַארוטַאנ ַא ,רעקיטסָאגנַא ןַא רַאפ ןוא ,רָאי ןט8

 ףָארטש ַא זיא םלוע תיב ןשיליוטַאק א ףיוא ןרעוו וצ ןבָארגַאב לַארָאמ ןיא

 סידנעייז ?סייוו רעוו רשפא ןוא ,ןעזעגסיורָאפ טשינ רשפא טָאה רע סָאװ

 ןשילױטַאק ןפיוא זַא טכער ןעוװענ םיא ייב רשפא ןיא ,טסיאעטנַאּפ ַא
 .טָאג ךיֹוא ךיז טניפעג םלוע תיב

 ךוע סגַאסרוּפ ןייז ןצעזרעביא ןעמונעג רעצימיא ךיז טלָאװ יאולה
 -ָאטױא יד טא .רענעייל םעד תחנ ךס ַא טפַאשרַאפ רע טלָאװ ,סעסיעלפ

 -ורכז סעצרּפ ןָא ?סיב א ןענָאמרעד טנגוי ןייז ןופ ןדָאזיּפע עשיפַארגָאיב

 טיס טלעוו ַא ,גנווש ריא טָאה ןַאנַאיַאטנַאס ייב סָאװ ,טשינ רעמ ,תונ

 .ןישערבעש ןופ דמלמ ןייק טימ טשינ ,םש ישנַא טימ ,ןעגנורעדגַאװ

 יטנגייא זיא ,ןירענַאקירעמַא ןַא רַאפ טליג יז םגה ,רעטומ סָאנַאיַאטנַאס

 ןוא ןרָאפענמורַא זיא סָאװ רעינָאלַאטַאק ַא ןופ רעטכָאט ַא ןעוועג ךעל

 ַאינישזדריוו ןיא ,ןרָאװעג ןריובעג יז זיא ,דנַאלטְָאש ,וָאנזַאלנ ןיא אקווד

 ריא טָאה ןָאסקַאשזד ודדנַא טנעדיזערּפ ןוא ,טעוװעדָאהעגפיוא ךיז יז םָאה

 -ייהעג ,ַאנָאלעצרַאב ןיא ל?וסנָאק םענַאקירעמַא ןרַאפ טמיטשַאב רעטָאפ

 -סָאב ַא ךעלטנגייא ,רענַאקירעמַא ןַא טימ לָאמ עטשרע סָאד יז טָאה טַאר

 דיא ךָאנ טאהעג הנותח לָאמ עטייווצ סָאד .ןעניּפיליפ יד ןיא ,ןסחי רענָאט
 ןבָאה לָאז סָאװ ,אנַאיַאטנַאס עד ןיאור עסַאכ טימ יז טָאה טיוט סנַאמ
 -ָאפ סָאנַאיַאטנַאס רעזדנוא .ַאלב לישז ןשירָאדנעגעל םעד ןופ טמַאטשעג
 ןבָאה ןוא םידרוי ןרָאװעג ןענעז סָאװ םיסחוימ יד ןופ ןעוועג ןיא רעט
 ;ןעװעג רע זיא לערוטלוק רעבָא ,ּפוז-לבָאנק ַא טימ ןענעגונַאב טזומעג ךיז
 .רעלָאמ ?קיטש ַא ןעוועג זיא אפוג אנַאיַאטנַאפ ,רעלָאמ ַא ךיוא ןוא

 עקידנענערב ַא ,רָאפ ךיז ןלעטש רימ יו טיג ,ןעוועג זיא רעטומ יד
 א ,ךיז ןיא ענעסָאלשרַאפ ַא רָאנ ,טפַאשנדייל ןוא טסול טימ עקרעינַאּפש
 .ןשטנעמ וצ טּפעלקעג טשינ ךיז טָאה סָאװ ,עטדעדנוזענּפָא ןוא עטכַארטרַאפ
 ןדיא עטסרעמ יד ןעניוו טציא ווװ) ערעבפקָאר ןיא טניווװעג ןבָאה יז ןעוו
 עקיטסייג טימ הנמלַא עכייר ַא סעּפע טעּפעשטעגוצ ךיז טָאה (ןָאטסָאב ןופ
 -ומ יד .בולק ָאטַאלּפ ַא ןָא ןסילשנָא ךיז לָאז יז זַא ריא וצ סעיזנעטערּפ
 .דובכ םענופ טגָאזענּפָא ךיז ץורית ַא טימ ןוא טקנַאדענּפָא ןייפ טָאה רעט
 .רַאפ טנַאקעג טשינ סע טָאה בולק ָאטַאלּפ םענופ רעבָא עטכלודלכ יד
 ?ןָאטַאלּפ רַאפ סערעטניא ןַא טלקיװטנַא טרָאפ ריא טלָאװ רשפא, ;ןייטש
 ןוא ?סעמַאד ענעביוהרעד יד טימ ןפערט ךיז טשינ סָאװרַאפ עקַאט ןוא
 רַאט ןָאט סעּפע ךָאד ןומ עמ ?טריסערעטניא טרָאפ ריא טייז סָאװ ןיא
 :טרעפטנעעג לכיימש ל?קערב ַא ןָא טָאה רעטומ סָאנַאיַאטנַאפ ."רוטלוק רער
 -ּפִא ךיז ךיא ערַאטס רעמוז ןוא ,ןעמערַאװנָא ךיז ךיא ערַאטס ,רעטניוװ,
 טנָאקעג טשינ טלָאװ סענעגָאיד וליפא זַא ףיסוס זיא ַאנַאיַאטנַאס ."ןליקוצ
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 סא ב 67 .א .א

 ַאטאלּפ םענופ עקטנעדיזערּפ רעד טימ ןרטּפּפָא ךיז ףרַאש ןוא ןירוק יוזַא

 ,בולק
 דרַאװרַאה ןיא

 ןגעװ ךיז טדער םע וװ זיא ןעלטיּפַאק עטסטנַאסערעטניא יד ןופ

 ןוא ,טייקיטכיו רעטשרע רעד ןופ .דרַאװרַאה ןיא דניירפ סַאנַאיַאטנַאס

 יוָאֹל סלרַאשט טימ טּפַאשטניירפ ןייז ןעוועג זיא ,ךיוא רדס עגונב עקַאט

 . ,ןילקורב ןיא בלעװעגײרעטנַאלַאג ַא טָאהעג טָאה רעטָאּפ סעמעוו ,רעז

 :עמונענסיוא טָאה ,שיזיוצנַארּפ ןוא שטייד טוג טדערעג טָאה רוחב דעד

 סָאװ םעד טימ ןוא רעדליב ןוא רעכיב סעפַאש ענייז טימ ןענַאיַאטנַאס ייב

 ןוא ענעטלעז א; -- ריא ַא זיא רע זַא טיורטרַאפ דלַאכ םיא טָאה רע

 יביורטש טנזיוט א טקינײרעגקעװַא טָאה סָאװ טייקיצרַאהנּפָא עטשטנעבעג

 דירּפ ַא רַאפ סָאװ , .ַאנַאיַאטנַאס טביירש ,"ןטייקיטכירפיואמוא ןוא ןעגנול

 !קילנמוא םעד ןיא ןוא גנונעכייצסיוא רעד טָא ןיא טקעטש סע עיגעליוו

 "יא ןביוהרעד ייז סע טיָאװ ךעַיטלעװ ןעוועג טשינ ןטלָאװ ןדיא יד ביוא

 ןליו ןוא ךיז ןקעל ןוא ןכירק ייז ןופ עטסרעמ יד רעבָא ;טלעװ רעד רעכ

 .ןטסיאעטַא עבעלטנייוועג רעדָא ןטסירק עכעלטנייוועג רַאּפ ןבענסיױרַא ךיז

 טאנעצעמ ןימ ַא ןרָאװעג דלַאב זיא רעזוָאל ."רעזוָאל ןעוועג טשינ ןיא סָאד

 רעטַאעט ןיא ,ַארעּפָא ןיא ןעמענטימ םיא טנעלפ רע .ןענַאיַאטנַאס רַאּפ

 ןייז רעזוָאל טנעלפ ,עפָאריײא ןיא ןרָאפעג עדייב ןענעז ייז ןעוו וליפא ןוא

 םוג ךיז ןבָאה רעינַאּפש ןטימ ךדיא רעד .רעריסַאק לָאמטּפָא ןוא רעריפ רעד

 "וטס םעד טימ טפַאשטניירפ ןייז ךיוא טביירשאב ַאנַאיַאטנַאפ ,ןענַאטשרַאפ

 יָאיבָאטױא סעמעװ ןוא 90 יד רעבירַא ןיוש זיא סָאװ ,ןָאסנערעב טנעד

 טכַאמעג טָאה ,קירוצ ראי ןעצ ַא טימ ןענישרעד זיא סָאװ ,עיּפַארנ

 תעב .סנַאקעג ךיא בָאה ,בנא ,רעטופ סנַאסנערעב .רָארופ ַא

 רןעירפ ַא ןיא טַארעּפער ַא ןטלַאהעג ןוא טנעדוטס ַא ןעוועג ןיב ךיא

 עצנַאג טלייצרעד רימ ךָאנרעד ןוא ןרעה ןעמוקעג ךימ לָאמַא יז זיא ,בולק

 ןפור יז טנעלפ עמ יװ ,"תידוהי עמומ, יד טָא .בוטש ריא ןגעוו תוישעמ

 לָאז רעטכָאט ןייא זַא ןעוועג הכוז טָאה ,(טלָאמעי 0 רעכעה) ןָאטסָאב ןיא

 עטסנעעזעגנָא יד ןופ ,דרַאװרַאה ןופ ירעּפ רָאסעפָארּפ טימ ןבָאה הנותה

 ןַאמײל חלג םעד ןופ ןוז ןטימ רעטכָאט ןייא ,ןפָאזָאליפ רענַאקירעמַא

 ןוז רעד ,ןָאסנערעב דרַאנרעב ןוא ,עיטאקקָאטסירַא עמַאס רעד ןופ ,טָאבַא

 ןוא עטשרוי רענַאקירעמַא ןַא טימ טַאהעג הנותח ,קנעדעג ךיא יו ,טָאה

 "עג זיא ןוא ,םָאלש ןשינעילַאטיא ןטלַא ןַא ןיא ןרָאי עקילדנעצ ןיוש טניווו

 טָא ,יירעּלָאמ רעשינעילַאטיא רעביא החמומ רעטסערג רעד יו טמירַאב ןרָאװ

 (* !רעצנַאמירטוב ןרעוו ןענָאק סָאד

 לטעטש ַא זיא ,סע ןפײר ןדיײ יז ,(נאמירטַאב רעד ,ץואמירטוב (5

 .ענליז םעל



 שידיי עירעּפמיא יד

 יידיא א טימ ראי 20 וצ טַאהעג הנותח טָאה סָאװ רעזואל ךיוא ,ָאי

 (* ,ןץינערָאלפ ןיא ןעניוו טלעטשענּפָא ךיוא ךיז טָאה עקטסינַאיּפ רעש

 "רעד ןוא ןלייצרעד וצ ןַארַאפ זיא ןרָאי-ןטנעדוטפ סָאנַאיַאטנַאס ןגנעוו

 רעו זַא טניירפ א םענייז טימ טכַאמענּפָא טָאה רע ןעוו ,לשמל ,ןלייצ

 לָאז עּפָארייא ןיא ןרידוטש וצ עידנעּפיטס יד ןעמוקַאב טעװ סע ייז ןוֿפ

 ירעד .ןעמַאזוצ ןייז ןענָאק עדייב ןלָאז ייז ידכ ,ןטייווצ ןטימס ןלייט ךיז

 ייב ןיא סָאװ ,רעמַאּפ ,רָאסעּפָארּפ רעייז וצ קעװַא עדייב ייז ןענעז ךָאנ

 יִצ הלאש ַא ןגערפ םיא ?טסילַארָאמ רעלענַאיסעּפָארּפ, רעד ןעוועג ייז

 םעלבָארּפ תייטב ןיזחוא םיינש רעד טָא .ךַאמטּפִֶא ןימ ַאזַא רשכ זיא'ס

 -ענ "טעטכילשעג דנלעטשנדירפוצ , ,ןנָאז ןטסילַאנרושז ערעזדנוא יוװ ,זיא

 -עג זיא רע ןעװו טייצ רענעי ןיא טנַאקעג ךיא בָאה םיא) רעמַאּפ ,ןרָאװ

 ױזַא זַא ,טנעקסּפענ טָאה (עיפָאזָאליפ רעד ןופ רָאטַאריּפסניא רעד ןעוו

 .רשכ סע זיא ןויטָאמ עקיצוננגייא ןייק ןַארַאפ טשינ ןענעז ָאד יו

 ווירב רעטייווצ ַאנַאיַאטנַאס

 -צאב ענייז ןגעו טדערעג טָאה רע ווװ ,ווירב רעטשרע סָאנַאיַאטנַאס

 -ָאכ ןופ טיגָאלָאביסּפ ןיימ ןגעוו טגערפעגנָא טָאה ןוא ןאזָאניּפס וצ ןעננוא

 ,םשור ?קיטש ַא רימ ףיוא טזָאלעגרעביא ,ךיז טייטשרַאֿפ ,טָאה ,רעקַאר

 ןייז בילוצ תמחמ ךוב סָאד ןטעב וצ טלקנייווקעג ךיז טָאה רע שטָאכ ןוא

 ,"טנידרַאפ סע יו, ןרידוטש טנַאקעג טשינ סע רע טלָאװ היאר רעטכעלש

 זַא טרפב ,ןָאדנַאל ןופ רַאלּפמעזקע ןַא ןקיש ןסייהעג ךָאד םיא ךיא בָאה

 יסיורַא טשרע ןייז ןקיש רימ קרָאי וינ ןיא רענעלרַאּפ ענייז ןטעבעג טָאה רע

 | .ךוב ןעמוקעג

 רעשירעפעש ַאזַא טעוװ ראי 88 וצ זַא ,ןובשח ןבענעגּפָא ךיז בָאה ךיא

 טונימ ערעייט עדעי ןצינוצסיוא ױזַא יו ןטכַארט יאדווא זומ סָאװ ,טסייג

 -נערברַאפ טשינ -- ןבילברַאפ ךָאנ םיא ןענעז סָאװ נעט עטלייצעג יד ןופ

 םיא ןזומ סָאװ ,רעכיב רעקילדנעצ יד קידנענעייל ,טייצ עקירעביא ןייק ןעג

 בָאה ךיא יו יױזַא רָאנ .דנילב טרעוו רע זַא ךָאנ טרפב ,רדסכ ןעמוקנָא

 ןְהיוָאי 92 סעד ןופ רירב ט ןטלַאהרעד רימ ןבאה גנַאל טשי) ָאד (*

 ןגעװ ךיז טדער ןטרָאד .ץנערטלּפ ןופ ,ןָאסנרעב דרטנרעב רעקיטירקיטסגוק

 ןטסיוַאיֿפ יד .1936 ןיט טָאטש רענעי ןיט ןברָאטשעג ויא סָאװ ,ןרעזוָאל

 .שטייד ןופ עגיוק א עוגײז ןעװעג זיא טַאהעג הנוחח טָאװ רע רעכלעװ טיח

 ײררעלכ רַאפ ןַאלַאס 8 ורָאװעג זי ,לצַאלַאֿפ 8 ,זיוה ןײז ןיא ,דנַאל

 עֶסיִדוגַשוִב עגוי טציטשעג רדסכ טָאה רעדָאל .ןמַארעטיל ןוא רעלטסניק

 ןױה ןײז .ץנערַאלּפ ןיא סעיצוטיטסויא ענעדישרַאפ ךיוא ןוא ,ןטנַאלצט

 .טָאטש רעד ןצ טרעהעג סָאװ ,ײזװמ ןיִמ 8 טציט זיא



 קט ב ָאה .א .א

 לכל ַאנַאיַאטנַאס יו ַאזַא שטָאכ לָאז .ָאלימ ןיא ,טנָאזעגוצ טאהעג ןיוש

 ןבעגּפָא טעוװ ףָאזָאליפ רעדנילב טעמכ רעד זַא .ךוב ןיא ןָאט קוק א תוחּפה

 -עגנייא טשינ לָאמנייק רימ טלָאװ ,ןטייז 780 יד ןיא קידנשודָארכ ךָאו ַא

 תיצמת םעד קידנבענרעביא ווירב ןננַאל א ןביידשנָא טעװ רע זַא ןוא ,ןלַאֿפ

 סעּפע סיוא רימ טמוק ,קיטע ענונב ןדייב זרנוא ןשיווצ תועד-יקוליח יד ןופ

 ןייז ןופ טרינניזער טָאהעג ןיוש רע טָאה קירק ראי 40 טימ ,שיטסַאטנַאֿפ

 ןלָאז רימ זַא טלָאװעג טלָאװ ?רונ רעד יו ױזַא .ח .ד ,עלעטש רָאסעפָארּפ

 טיג ןבעל ןופ דָאר סָאד רעדייא ,זיא טינ'ס ?יפיוו טקַאטנָאק ַא ןבָאה ךָאד

 .ןדנוא ןופ רענייא רָאנ טביילב סע ןוא ,יירד ַא ךיז

 שזררָאשוד .ה ,יבר סַאנַאיַאטנַאס סָאװ ,זיא עװַאקישט רעמ ךָאנ רעבָא

 ,רערילומיטס .ה .ד ,רערעל ןטסערג ןרַאפ טכַארטַאב טרעוו סָאװ ,רעמַאּפ

 טָאה ,ןבעגעגפיורַא טָאה דרַאװרַאה סָאװ ,רָאטקעל יו רעכיג ,רָאטַאריּפפניא

 ןיא ,סױרַא ןיא עגַאלפיוא עטשרע יד יװ דלַאב ,ךוב סָאד טנעיילענ ךיוא

 ןבָאה ןרוגיפ 2 עקיזָאדיד יו ןעז וצ טנַאסערעטניא זיא סע ןוא ,7

 ַא ןעוועג זיא סָאװ ,רעמַאּפ .רעטקַארַאכ ןופ עיגָאלָאכיסּפ יד ןעמונעגפיוא

 סָאװ הטיש רעד רַאפ םיחבש טַאהעג זיולב טָאה ,ובורו ושארב טסילַארָאמ

 ,רע טביירש ,"?לטייז ןדעי ףיוא טעמכ , .ןרָאװעג טכַארבעגסױרַא ןטרָאד זיא

 -נעדעגרַאפ ןוא ןענעכייצרַאפ ןלעװ טלָאװ ךיא סָאװ ןַארַאפ סעּפע זיא,

 דלַאב ןלעװ רימ יװ ,קוק רעדנַאנַא טַאהעג ןיוש טָאה ַאנַאדַאטנַאס ,"ןעק

 .ןעז

 ךָאנ ןעגנערב רעבָא ךיא ליוװ ,ָאפונ הטיש רעד וצ וצ ייגנ ךיא רעדייא

 .ךוב ןבלעז םעד ענונב ,לודג םדִא ןטירד ַא טימ לַאפוצ ןשילרעטסיוא ןַא

 ןופ ווירב א ןָאדנָאל ןופ ןעמוקַאב ךיא בָאה ,ןרָאי ףלעווצ רַאפ ןעוועגנ זיא'ס

 ַאזַא טימ שטיוטפעל ףסוי .טארעטיל ןשילגנע-שידיא םענעעזעננָא םעד

 -רַאֿפ טָאה ריא ןַא ןייז ןָאק סע רָאנ ,אמתסמ טסייוו ריא ,בגא , :טפירשוצ

 -ירק-רוטַארעטיל ןופ ןרעטש רעסיורג רעיינ רעזודנוא ,דיר טרעברעה ,ןעז

 'עטיל ןיא ןעײסע עטלמַאזעג ךוכ יינ ןייז ןיא תוכירַאב ךייא טריטיצ קיט

 טניימ (רנאלגנע) דנַאפ םעד ןיא ןוא םיא ןופ קידנעמוק .קיטירס-רוטַאר

 ."סעּפע סע

 -ָאנ א ןעוועג זיולב זיא דיר טרעברעה זַא ,ןייז הדומ ךיז זומ ךיא

 רע זַא טסוװרעד ךיז ךיא בָאה רעטעּפש טשרע .טלָאמע" רימ רַאפ ןעמ

 ,עיזעָאּפ ןבירשעג ,טסנוק ,רוטַארעטיל ןגעוו רעכיב 28 ַא ןבירשעגנָא טָאה

 ןוא -- טסנוק רענרעדָאמ רעד רַאפ ייזומ ַא טלעטשעגפיונוצ ,ןַאמָאר ַא

 רעטעּפש .סויכראנט ןוט עיִזעַאּפ ךוב א ןבירשעגנָא טָאה רע זַא םלוכ לעו
 רעד ןיא טצעזעגרעביא יוָאגסטיעטס וי ןֹופ ןעייסע ענייז ןעז ךיא נעלפ

 | ".ש .ַא ,ם,

 יד ןופ סָאװדַאפ רערָאלק ?סיב ַא ןרעוו ןביוהעגנָא רימ טָאה טציא

 ןבילקענסיוא רע טָאה רעטקַארַאכ ןוא טייקכעלנעזרעּפ רעביא תוטיש עלַא



 שטירויי עירעפמיא יז

 טטעָאּפ םענופ גנולדנַאהַאב ענענייא ןייז ןקיטסעפרַאפ ֹוצ ףיוא עניימ דָארג

 ייסע רעד ןיא ייס טבעװעגניירַא רע טָאה ןעננוניימ עניימ .טייקכעלנעזרעּפ

 ןיא ייס (ןָאדנָאל ,1938 ןעייסע עטלמַאזעג) "טייקכעלנעזרעּפ סטעֶָאּפ םעד,

 ,(1948 ןָאדנַאל) עיזעָאּפ רעד ןיא םערָאּפ ךוב ןייז

 ןעמוקענפיונוצ ךיז ןענעז רימ סָאװרַאפ ןייטשרַאפ ןָאק רענעייל רעד

 :הטיש ןיימ ןופ דוסי םעד ןטכַארטַאב לָאז רע ןעוו ,גנַאנוצ רעזדנוא טימ

 ןוא ןדנעטשמוא ,ןטקניטסניא ןופ אצוי לעֹוּפ רעד זיא רעטקַארַאכ ,ונייהד

 ײסּפ ַא, --- טריניפעד ױזַא ךיא בָאה רעטקַארַאכ ,ןּפיצנירּפ רעדָא םירקיע

 -ער טימ םכסהב ןסלוּפמיא עוויטקניטסניא ןעמאצוצנייא גנוגיינ עשיזיפָאכ

 ,ןעיידיא-ליצ ךעלטננייא ןענעז ןּפיצנירּפ עויטַאלונער ;ןּפיצנירּפ עוויטַאלונ

 ,טפַאשלעזעג רעכעלטייהיידפ ַא ןיא ןעננולדנַאה סדיחי םעד ןרילטער סָאװ
 -ַאב רימ ןעוו ,רעטקַארַאכ ןופ תודוסי יירד יד טָא ףיונוצ טלַאה סָאװ
 -ניא) ןעמַאצנייא ןוא ,ןרעוו טקידירּפַאב ןליוו ,ןרענַאב זַא רָאנ ןטכַארט

 זיא --- ?ןטקילפנָאק וצ טריפ סָאװ סעצָארּפ רעקידכוּפיהל ַא זיא (עיציביה

 רעטייוצ רעד יו טייו יױזַא רָאנ טיינ גנומאצנייא יד זַא ,רעפטנע רעד

 ןעיצ סרעזייווגעוו יד ןענעז סָאװ ןּפיצנירּפ יד ןוא ,טלוװעַאב טשינ טרעוו

 טָא ןופ טנעמַאדנופ רעשינָאל רעד .תודימ-שיא ַא ןיא טקילפנַאק םעד פא

 םתס טשינ ,טײקוטלַאהעגסיױא יד ןיא סעצָארּפ ןשינָאלָאכיסּפ-שיטע םעד

 רָאנ ,טימרעד ןעמירַאב ךיז ןָאק רעלטיה ַא וליפא סָאװ ,טייקנטלשאהעגפיוא

 רעטרעוו ערעטושּפ ןיא ,בנא -- וריבחל םדא ןיב טייקנטלאהעגסיוא יד

 .טגָאזענסױרַא ?לה ןיוש סע טָאה

 ידנַאטש ענעדישרַאפ ןופ טעברַאַאב ,הטיש עקיזָאד יד זיא ױזַא יו טציא

 -רַאפ יירד יד ןֹופ ןרָאװעג ןעמונענפיוא ,ןטייז 800 עגרַאק ןיא ןטקנוּפ

 ?רעקנעד ענעדיש

 ןמל8 ןַא טייהרעגנוי קידנביילב טָאה סָאװ ,רענַאטירוּפ רעד רעמַאּפ

 -נייא רעד ןופ ןלָאװקעג םינּפה טָאה ,טַאהעג הנותח טשינ רעמ לָאמנייק

 "ַאטיוא ןַא ןבירשעגנָא טָאה סָאװ ַאנַאיַאטנַאס .ןטקניטסניא יד ןופ גנומַאצ

 -עג ןיא ,"רעגַאטירוּפ רעטצעל רעד, ןעמָאנ ןרעטנוא ןַאמָאר ןשיפַארגָאיב

 ַא זַא קנַאדעג םעד ןזָאלוצוצ ןגעווטסעדנופ טסילַאודיוװידניא ליפוצ ןעוו

 ןייא טעז דיר טרעברעה תעב ,ןעגנומַאצ ןיא סיוא ךיז טקירד רעטקַארַאכ

 טשינ ןוא ,ּפָארט םעד ןלעטש ןעמ ףרַאד ןּפיצנירּפ עויטַאלוגער יד ףיוא זַא

 .סעיציביהניא רעדָא ןעגנומַאצ יד ףיוא

 -ַאּפש רעד זַא אנַאיַאטנַאס טגָאז "רעטרע ןוא ןשטנעמ , ךוב ןייז ןיא

 -ַאּפש יד םגה ,רעינַאּפש ַא רַאפ יאדווא ךָאד ךיז טנכער רע ןוא --- רעינ

 -ַאקירעמַא-ךופצ א רַאפ םיא טכַארטַאב עידעּפָאלקיצנע עשינַאקירעמַא-שינ

 טשינ סייוו ךיא .טסלַאודיװידניא ןַא זיא --- םַאטשּפָא ןשינַאּפש ןופ רענ

 ןעוועג ןיא סָאװ ,ךיוא עינָאלַאטַאק ןופ רעינַאּפש יד שוריפב טניימ רע יצ
 ןופ טמאטש רעטומ סָאנַאיַאטנַאס יו ױזַא .ננוטסעפ עשיטסיכראנַא ןַא
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 הַא ב ָאר .א .א

 םענַאב טלעוװ ַאזַא ןופ ץמש ַא ןעניפעג טגעמעג ןעמ טלָאװ ,עינַאלַאטאק

 טנכייצעגסיוא טשינ לָאמניײק ךיז טָאה ַאנַאיַאטנַאס רעבָא ,ןַאנַאיַאטנַאס ייב

 וצצורתיו ַא ןעמוקעגרָאפ ָאד זיא רשפא .טייקרָאלק רעדָא טייקטסעפ טימ

 טפערט סע .ןרעטלע יד ןופ טנשריעג טָאה רע סָאװ ,סנעג יד ןיא ךָאנ

 "טפָא ןוא ,ןעמ טרעוו בשוימ רעמ ץְלַא ,טרעוו עמ רעטלע סָאװ זַא לָאמַא

 יתקדצב טגָאז עמ ןוא טפַאה ליפוצ טימ ןיוש ןָא ךיז ןעמ טמענ לָאמ

 ןבָאה לסָאר דנַארטרעב ייס ,אנַאיַאטנאס ייס רעבָא ,היפרא אלו יחקזחא

 עמ ןַא קנַאדעג ןטימ טבכַאמעג םולש טשינ רעטלע ןייורג-זיירג ןיא ליפא

 .קעטַאטס ַא ןרעוו ףרַאד

 עצץסםס1ספ} 04 602120161 ןיימ ןגעוו ווירב רעשיטירק סַאנַאיַאטנַאס

 קוק ןצנַאג ןייז םצעב זדנוא טיג ,טיוט ןייז רַאפ םישדח עכעלטע ןבירשעג

 דָאזָאליפ רעד רַאפ סניוװעג ַא עקַאט זיא ראפרעד ןוא ,לַארָאמ רעד ףיוא

 -רעביא ןווװרּפ ָאד לעװ ךיא סָאװ ,טנעמוקָאד ַאזַא ןבָאה וצ טלעוו רעשיפ

 .ןצעזוצרעביא גנירג טשינ זיא ןַאנַאיאטנַאס ןוא ,ןצעז

 ,םיור טריטַאד ןַאנַאיַאטנַאס ןופ ווירב רעטייוצ רעד זיא טָא ןוא

 :1959 ,24 ץרַאמ

 ןזָאלעג ךימ טָאה ,םעד רַאפ רעייז ךייא קנַאד ךיא סָאװ ךוב רעייא,

 ןיב ךיא זַא ,ןייז הדומ ךיז זומ ךיא .טייצ ךָאװ ַא םענעגנָא ןעשַאּפ ךיז

 יװ ןעגנוניימ ענעגייא ערעייא ןייגרעד ןיא טריסערעטניארַאפ רעמ ןעוועג

 ןעעז סאו ןוא םריזנעצער ריא ןעמעוו ןנָאלַאכיסּפ עקילָאצנָא יד ןֹופ יד

 .עיגָאלָאעזַארּפ ףיוא טיובעג סיואכרוד טעמכ ןייז וצ סיוא רימ

 ,ןבעל טרַא ןייז רעדָא ןשטנעמ ַא ןטּפשמ רעדָא ןבײרשַאב רימ תעכ,

 יא יצ .ןייפ רעדנַא ןַא סעּפע ןצונ רימ סָאװ טעטיּפע רעדעי עקַאט טָאה

 סָאװ טַארוקַא ןריניפעד ןריבורּפ ןלָאז רימ סָאװרַאפ םעט ַא ןַארַאפ רעבָא

 ,קּפוסמ ןיב ךיא ?םוטעמוא ןעניימ ףרַאד ןטעטיּפע עקיזָאד יד ןֹופ רעדעי

 ןשטנעמ ןיא ןעניפעג ךיז ןזומ ןענַאגרָא רעדָא ןטקניטסניא עסיוועגנ יצ

 רימ ביוא ןגעוטסעדנופ .קיטסירעטקַארַאכ רעלענַאיצנעװנָאק רעדעי רַאפ

 ןטלָאװ ,עיצקנופ רעשיפיצעּפס ַא ףיוא עדעי ןצענערגַאב וצ רָאפ ךיז ןעמענ

 ךס ַא ןכַאמ רָאלק ןוא סעיצַאװרעסבָא עפרַאש ךס ַא ןכַאמ טנַאקעג רימ

 .קירשטשוטמ ןבילבעג שרעדנַא ןטלָאװ סָאװ ןעגנוניימ עטנקסּפעגּפָא

 טכַאמעג ךימס טָאה סָאװ סערעטניא טּפיוה רעד ןעווענ זיא סָאד טָא,

 טרָא טּפיוה רעד .ףוס ןזיב בייהנֶא ןופ טעמכ ךוב רעייא ןענעיילרעביא

 ירַאפ ריא ווו ןטרָאד זיא ,טכַאמעג קיּפָאקוצ שיטערָאעט ךימ טָאה ריא ווו

 ייוצ .רעטקַארַאכ ןֹופ עיצקנופ ןוא רוקמ ןשינַאנרָא ןַא ףיוא ךיז טפור

 -עז טשינ לָאמנייק טצוג ריא ,קנעדעג ךיא יװ טייוו ױזַא ,סָאװ ןענימרעט

 ןינע ַאםעד ןיא ךעלריטַאנ רָאג רָאפ רימ ןעמוק סָאװ עכלעזַא רָארנ ןענ

 זיא עֶכיִהַּפ יד ,(טייקכעלמיטנגייא- עיצַארקניסָאידיא יד ןוא עכיסּפ יד - -
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 טיויי עירע פמיא יד

 -רעמ עלַא ןענעז סָאװ ענייז סעיצקנופ עלַא טימ רעּפרעק םענופ ןבעל סָאד

 -יא ןוא ;גנולדנַאה ןוא ןײזטסוװַאב ןפורוצסיורַא טריניבמָאק רעקינייוו

 ןופ הנהנה רערעדנוזַאב רעטנכייצעג רעד רַאפ ןעמָאנ ַא זיא עיצַארקניפָאיד

 .ריחי זיא-סע-ןכלעוו

 ,רעקלעפ ןוא םידיחי ןופ עיגָאלָאכיסּפ רעשירַארעטיל רעד טָא טיט,

 טביײירשַאב רע תעב ,רעריוורעסבָא רעד ןמז ?כ ןדירפוצ ןעווענ ךיא טלָאװ

 םעד ןריגיריד וצ רעּפרעק ןצוחמ טפַארק ַא סעּפע ןיירַא טשינ טפור ,סָאד

 .גנולדנַאה יד רעדָא קנַאדעג

 ןיב ,רעטקַארַאכ םענעי רעדָא םעד ןענעכיײצַאב רעייא ךייש זיא סָאװ,

 ױזַא ףיוא ךייא טימ ןייגטימ טשינ ןָאק ךיא רעבָא טריסערעטניארַאפ ךיא

 רעדָא ןכעלסילשסיוא ןא טנגוט רעלעיצעּפס רעקיזָאד רעד ןבענוצּפָא טייוו

 :ַאכגָאד ןייק טשינ ןיב ךיא זַא טנַאקַאב אמתפמ זיא ךייא .דובכ ןטצעל

 זיא טרעדנוװַאב ריא סָאװ .קיטילָאּפ רעדָא קיטעטסע ,קיטע ןיא רעקיט

 טגזיוט א רעבָא ,טכע זיא סָאד ןעוו ,סע טרינָאּפמיא יאדווא ןוא שיִאטס

 סָאװ טלעוװ רעזדנוא ןיא רָאפ ןעמוק תולעמ ערעדנַא ןופ סעיצאניבמָאק

 ןוא ןטייקכעלנעזרעּפ סיוא ריא טביילק סנטסקיצניוו .רעמ רימ וצ ןרילעּפַא

 ןייק טשינ ןליּפש סָאװ ,רעטקַארַאכ "ןטסכעה , ןופ ןליּפשייב עכעלטנגעלעג
 -דנוא סָאװ ךָאד טסייוו ריא רעבָא .ןָאעטנַאּפ ןכעלנעזרעּפ ןיימ ןיא עילָאר

 טקירד ןלָאּפ ןגעוו יידיא סרעטעּפ זַא ,םעד יבגל טגָאז אזָאניּפס דניירפ רעז

 -צעל יד ןופ ןוא ;ןלָאּפ ןופ יװ ןרעטעּפ ןופ רעטקַארַאכ םעד רעכינ סיוא

 טסייגטייצ רעייא ןופ רעפמעק ַא טייז ריא זַא רעדנוזַאב ךיא עז ןטייז עט

 רעייא ןזַא ןוא (ןרָאי 1890 ערעכיז יד ןעװעג רעכינ זיא טייצ "ןיימ ,)

 "וק יד סָאװ סָאד טַארוקַא זיא רעטקַארַאכ "ןטסכעה , םעד ןופ לַאעדיא

 | .ןרעדָאפ ,סיוא טעז סע יו ,געט עקידנעמ

 .אנַאיַאטנַאס .שזד ,קיטכירפיוא קורדסיוא-קנַאד ןטיינַאב טימ ,

 -ַאכ , לטיּפַאק ןיימ ףיוא ךיז טיצַאב קוסּפ ןטצעל םעניא ַאנַאיַאטנַאפ
 קנאדעג םעד סױרַא גנערב ךיא ווו "הפוקת רעשימָאטַא רעד ןיא רעטקַאד

 טרעוװו רעד ןטייב ךיז זופ ןדנעטשמוא רעדָא תוביס-טלעוו יד טיול זַא

 רעכעלטייהיירפ ַא ןיא ?שמל ,ךירטש ןסיוועג ַא וצ וצ טכיידש עמ סָאװ

 רעשירָאטַאטקיד ַא ןיא יו טײטַאב ַאזַא טָאהעג טשינ טומ טלָאװ ,טלעוו

 םעד ןעמ ףרַאד ,םוי ?כבש רבד ַא ןיא תמא רעד וװ ןטרָאד ןוא ;טלעוו

 ןענעז עלַא טעמב ֹוװ ,ץעגרע יװ ןצאש ליפ ױזַא טשינ ןשטנעמ ןתמא
 וײטַאלער ןענעז תודוסי עניימ ךיוא זַא ןעז וצ זיא םעד ןופ ..םינרקש

 ,ןגָאלָאכיסּפ עקיטנייה יד יו ויטַאלער ױזַא טשינ םגה ,גנוצַאשּפָא ענונב

 .ןבָאה ןליוו ןטסיוויטיזָאּפ עשינָאל ןוא ןנָאלָאּפָארטנַא

 זַא טלָאװעג ןוא טרעפטנעעג ,ךיז טייטשראפ ,ךיא בָאה ןַאנַאיַאטנַאס

 יױזַא רע טצַאש גנוניימ ןייז ךָאנ סָאװרַאפ ןרעלקרעד רימ לָאז רע אברדא

--- 888 --- 



 קא בָא ר .א .א

 י:ַאס יו ױזַא רעבָא ,תוישק ךס ַא ךָאנ ןוא ,ַאזָאניּפס ןָאזרעּפ יד ךיוה

 טָאה ,רעגרע ץלַא ןרָאװעג זיא םיא ןוא שולח ַא ןעווענ ןיוש זיא ַאנַאיַאט

 יַאכ ןוא קיטע ןנעוו ןהנעטוצסיוא ךיז ןעניז ןיא ןגיפ טנָאקעג טשינ םיא

 ,רעטקַאר

 כָאה ַאנַאיַאטנַאס סָאװ ווירב רעטצעל רעד זיא סָאד זַא ןייז ןָאק סע

 ייכ רעדרַאװרַאה רעד ןיא גנולעטשסיוא ַאנַאיַאטנַאס רעד ףיוא .ןבירשעג

 .ןקידרעטעּפש ןייק ןעזעג טשינ ךיא בָאה קעטָאילב

 -י 980 ---



 שסקעדניא

 =יז/ 84 ----

 .414 -- לארשי-תבהא

 .330 --- "יערוועי ינָאשטוא,

 .401 ,400 --- טייקימוטעמוא

 .287 --- סקיפ עייריא

 .42 -- שיבירג-שיריא

 .42 -- שיזיוצנַארּפ-שידיא

 רעד ןיא גנוריסַאּפ :עטכישעג עשידיא

.181 --- 

 .181 --- רעד ןיא ףַארט

 .481 --- םינואנ עשידיא

 .213 --- ן'נַאטסיד ןופ עיזוליא

 .449 --- עיצַאנירטקָאדניא

 .09 --- עיציאוטניא

 .181 --- עיציזיווקניא

 .23 --- יאוודארב-טסיא

 .187 ,43 --- עירדנַאסקעלַא

 ,20 --- גנויצַאב עטנעלַאויבמַא

 .418 ,267 ,263 --- םזיכרַאנַא

 ,311 ,310 ,159 ,48 --- סמזיצילגנַא

529. 

 .41 ,37 ,פ0 ,29 ,20 --- ןטסיפיולטנַא

 ,318 ,203 ,166 --- ןרָאטַאלימיסַא

8, 266, 388, 398, 410. 

 ,809 ,200 ,172 ,132 --- עיצַאלימיסַא

7, 384, 897, 418. 

 .89 --- הריאמה אירלקּפסא

 .380 --- םורָאיטנַאגעלע רטיברַא

 .801 -- (ןיא שידיי) עניטנעגרַא

 .208 ,208 ,43 ,42 --- שיאעמרא

 םינינע ןופ

 ,468 --- םיזנכשא

 .214 -- סוקיונתרחב התא

== 5 --- 

 -ַארעטיל רעשידיי רעד ןיא) םזיסָאב

 .994 --- (רוט

 .22 -- לבב

 .14/ -- ָאשידק אנירוב

 ,194 -- אתירואד רוב

 .238 --- עיּפַארעטַאילביב

 .329 --- "סרעלעסיטסעב ,

 .80 --- ךארקדןעזרעב

 ,11 --- ןדיא-"דוהרעדָארב,

 .31 --- (ןיא שידיי) ליזַארב

 זיז 4 -- 

 ,41 --- "ליוודוג,

 .42 -- ךַארּפש עלַאבָאג

 ,29 --- ?רוג

 .4/ --- "ןוגינ ַא ןופ לוגלג

 ,138 ,183 ,43 --- ָארמג

 סעיצַאזינַאגרַא עכעלטּפַאשלעזעג

 :ןעגנונעוזַאב ןוא

 .4/1 -- רוטנעגַא עשיריא

 .211 ,273 -- אטיא

 .443 -- ויתיףלא

 .28 --- טעטימָאק ,ריי .טא

 יז 98// --



 ,920 --- גניד-רעטעברַא

 .וו"א 484 ,299 ,121 ,32 --- "דנוב,
 ,185 -- "ליב,

 טסילַאנרעטַארּפ גנָאי שיאושזד-רתיב

 ,408 ,289 ,28 --- תירבדינב

 ,442 -- אביקעדינב

 ,443 -- הסדה רָאינושזד
 ןעמיוו שיאושזד ףֶא ליסנוָאק רָאינושזד

--- 448, 
 ,108 --- סאיאה

 ,442 -- ריעצה רמושה

 ,443 -- לעַאדזיא גנָאי

 ,443 --- אידושזד גנָאי
 ;8404 ,204 ,230 ,209 ,84 -- ָאװיי

0, 402, 403, 405, 406, 465, 

9, 
 .188 --- ןויצ יבבוח

 ,443 --- טננוי-לּפממעט

 ,420 --- הרונמ

 ,443 --- יחרזמה רעונ

 ,898 --- ןויצ-ילעוּפ

 ,207 ,903 ,194 ,186 ,188 -- םזינווצ

2, 484, 
 ,443 --- ןויצ-יריעצ

 ,308 --- סערגנָאק רעשידיי רעדַאנַאק

 ,404 ,110 --- םזיַאדושזד ףָא ליסנוָאק

 ,266 ,161 --- טפַאשלעזעג-רוטלוק

9,. 

 ,804 --- סערגנַאק-רוטלוק

 ,230 --- וויכרַא-יקסרוק

 ,289 --- דיסָאנעג

 ,43 ,42 --- (ןופ עיצקעל)} עטכישעג

 .238 --- עיּפַארעטַאּפַארג

--+ " = 

 ,401 ,899 ,898 --- טייקיאָאד

 .401 ,399 ,998 ,897 --- טײקיטרָאד
 ,2085 ,204 -- ןטעלבוד

 ,186 -- ערעפא-סופיירד

=-- = --- 

 .179 -- םזילַאירעטַאמ רעשירָאטסיה

 ,194 ,100 ,14/ ,23 -- שיאערבעה

7, /207, 208, 209, 219, 268, 

4, 320, 2324, 358, 418, /41. 

 ,140 -- טעטיזרעווינוא רעשיאערבעה

.417 4 

 ,280 -- ןטסיאערבעה ,םזיאערבעה

 .וו"א 268 ,6

 ,209 -- הנוילע החגשה

 .89 -- תיטרּפ החגשה

 .866 ,838 ,964 --- םיליכשמ ,הלבשה

 ,219 --- תולעפתה

 ש-- } י--

 .26 --- ןבעל וצ ןליוו

 = {פ|/ --

 .4/2 --- עקנַאשזעל-ימכח

 -- ןב --

 .401 --- עינָאלָאּפיט

 .190 -- עיצַאסנעּפמָאק ןופ עידָאעט

 2 יו א

 .וו"א ,21 ,20 --- שואי

 (רעביירש .ריי ןופ .גַאּפָארּפ ןיא) שואי

 .וו"א ,184 ,21 ---

 ,168 ,86 ,38 ,20 ,19 --- ןטסישואי

8, 320, 388, 445, 

 .224 -- אקיאדוי

 .40 -- ךעלהשעמ סדמלמ ןנחוי

 .448 -- ָארנּפד ָאמוי

 .228 --- ָאקיריי

 :שידיי

 .ו"א 87 --- ןגעוו טייקטנוואהַאבמוא



 ,02 --- ןופ גנוטָארסיױא

 .וו"א ,43 ,42 --- ןופ גנַאנרעטנוא

 .וו"א ,429 --- ןוא רעטקַארַאכ

 .28 -- ןוא ךיי עלעטניּפ

 .178 -- לארשי ןיא

 .224 --- שידיי-טלא

 .227 --- ןופ טעשזרוב

 .02 -- ןֹופ ?רוג רערעטיב

 .23 --- ןופ לרוג

 .209 ,48 --- ןיא שירעמשטייד

 ,24 -- ןופ טייקשימאניר

 .88 --- ייב טיציפעד

 ,4/ --- ןיא סיטַאטסָאעמָאה
 -- טנעמורטסניא רעשירָאטפיה ַא יוװ

6. 

 ,28 --- עירעּפמיא ןַא יו

 .140 -- ךַארּפש-ספמַאק ַא יו

 .89 -- עגונב עיזיוו

 ,3414 ,230 ,229 ,51 ,6 ,5 --- רעטַאעט

.8369 ,4 

 .171 ,46 ,42 --- ןֹופ הדירי

 .34 ,22 --- ןופ חוכ

 .181 -- ֹוצ טפַאשביל

 .48 ,12 --- רעשיווטיל

 --- ןֹופ טפַאשרעריטרַאמ

 ,174 -- ןֹופ בצמ

 .4/ -- ןופ תורוקמ

 .180 ,41 ,19 --- ןנעו תואיבנ

 .21 -- קלָאפ

 ,03 --- סרעשרַאפ

 .45 ,18 --- רעשיליופ

 ,100 -- ענונב םוימיסעּפ

 .187 ,524 --- ןופ יצוצ

 .80 -- ןגעוו ןרעפיצ

 .190 ,141 --- שרוק

 .29 ,19 --- ןופ םויק

 .109 ,27 --- ףיוא ןעיירעגָאלק

 .9098 -- ףיוא הללק

 .146 ןופ עילָאד

 .32 -- ןופ עפשי

 .118 ,263 ,202 --- םזישידיי

 .224 -- סיטסישיריי

 .224 ,222 --- רעביב עשיריי

 ,09 --- רעכיברעטרעוו עשידיי

 -- ןטסירשטייצ ןוא ןלַאנרושז עשידיי

 .וו"א ,253 ,232 ,998 ,28

 .177 ,28 --- סרענעייל עשיריי

 ,218 ,212 --- רוטַארעטיל עשיריי

0, 221, 231, 239, 240. 

 .414 ,178 142 --- םסרעדער עשיריי

 .08 -- ןטסיווגניל עשיריי

 .ו"א ,449 --- ןטנעדוטס עשידיי

 .233/ ,999 --- עידעּפָאלקיצנע עשיריי

 .טט --- ןגָאלָאליפ עשיריי

 .190 -- עינָאלַאליפ עשידיי

 ,228 ,:221 ,199 ,98 --- עסערּפ עשיריי

 .וו"א ,862 ,6

 .284 ,173 ,172 --- רוטלוק עשידיי

 .48 -- עיצַארעדעּפ-דוטלוק עשידייו

 .419 ,116 ,414 ,411 -- לוש עשיריי

 ייב םעטיוויטקעיבָא) סרעביירש עשידיי

 ,(24 --- 

 .39 -- רעטייל סבקעי

 .131 ,58 -- לבב ןופ תובישי

 .181 ,145 --- עּפָאריײא ןיא תובישי

 202 - - שטיוואבויל ןיא תובישי

 ,489 --- טסישורי

 .19 --- םילארשי

= 6 = 

 .268 -- ָאנירַאל

 --- מב --

 ןופ שסייטסיוא רעשיטפסילַאירעטַאמ

 .108 --- עטכישעג

 .193 --- םזיעטָאנַאמ

 .151 --- םזינָארַאקַאמ

== 589 -- 



 ,824 ,823 ,258 --- לארשי תנידמ

.400 ,999 ,998 ,879 ,816 ,7 

0, 481, 

 ,43 -- םישרדמ

 .298 --- גנויצַאב-יתית אכיהמ

 ,175 --- םזינודקומ

 .40 --- תומה ךאלמ

 ,40 --- ?אפר ךאלמ

 .248 -- עינאמָאלאגעמ

 .484 -- ןטסינַאכעמ

 .וו"א ,81 -- עקיסקעמ

= 8 -- 

 .41 --- (עשלַאפ) םיאיבנ

 .407 ,809 --- עקירעמַא חסונ
 ,809 ,307 --- שידיי חסונ
 ,217 --- ָאגרד תוחנ

 -- ןפ .-

 .418 ,266 ,2063 --- םזילַאיצַאס

 .180 --- ןרָאטקַאפ עשינָאלַאיצַאס

 ,238 --- הביבס

 ,203 ,22 --- רעירעמופ

 .38 --- סיטיסטַאטס

 ,282 --- ארחא ארטס

 .40 -- לאמס

 .219 -- םזיבאנס

 ,408 --- םידרפפ

 .483 ,31 -- תורח ךותב תודבע

 .38/ --- עיבָאּפָאגע

 .388 --- עיפַאדנַאנטע

 .21 --- ללב רעשינטע

 ,484 --- םייולע

 .128 --- ?ובליב-םד תלילע

 ,192 --- םלונ םלוע

 סעידעּפָאלקיצנע

 ,14 -- עסיורג עשינעילַאטיא

 .08 -- לענַאשיינרעטניא

 .08 .00 --- אנאקירעמַא

 ,180 ,148 --- רַאלָאקס ןאקירעמַא

 .18 --- זואהקָארב

 .01 ,66 ,05 --- אקינַאטירב

 ,10 ,19 -- (.צנַארפ) דַאיעלּפ ַאל עד

0. 
 ,226 ,152 ,131 ,07 ,05 --- שיאושזד

1, 

 .18 --- (רעסיורג) רעדרעה

 ,12 --- רוטַארעטיל-טלעוװ

 ,202 --- ןָאקיסקעל-רעטַאעט

 ,10 -- סרעטפאשט

 ,{2 --- סרעבמיישט

 ,.08 --- אקיאדוי

 .08 --- איאקסיערוועי

 רוטַארעטיל-טלעװ רעד ןָאקיסקעל

 ,18 --- (ךירטיד-ןַאמרעדניק)

 -ַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןָאקיפקעל

 .817 -- רוט

 .15 -- ןָאקיסקעל סרעיעמ

 ,14 -- עשיטעווָאס

 -יסקעל-סנַאיצַאסרעװנָאק סנעסנָאלַאס

 ,14 --- ןָאק
 .10 -- החנרעטניא טרַאדנַאטס

 ,19 --- סנאמירעווע

 :טלעוו רעד ךובטנַאה סרעמייהלעּפע

 ,74 --- רוטארעטיל :

 -טלעוו רעד ןָאקיסקעל רעניילק) גנָאפ

 .18 --- (רוטַארעטיל

 ,11 --- לעסַאק

 ,טיל .רעמַא ףָא ירָאטסיה שזדירבמעק

---11. 

 ,13 -- ןָאקיסקעל-רעצייווש

 ,09 --- ילפיש

 ,98 --- עשיריא-שינַאּפש

 .14 -- עשינַאקירעמַא-שינַאּפש

= 88 == 

 .240 --- עיצארטסָארּפ

-- 840 -- 



 .140 --- רענַאזיטרַאּפ

 .186 -- ןוויטָאמ עשיגָאלַאכיסּפ

 = א =

 ןטפירשטייצ

 .208 --- ןגעו רעקַאטסילַאיב ףיוא

 ,294 --- יינספיוא

 ,298 --- לעווש ןפיוא

 .232 --- טנָארּפ-ךַארּפש ןפיוא

 .2284 --- םוקפיוא

 (סערייא סָאנעוב) קנַאדעג רעזדנוא

--- 259. 

 .239 -- (ןרובלעמ) קנַאדעג רעזדנוא

 .238 --- (.א .ב) ןבעל רעזדנוא

 ,2288 --- (י .נ) טייצ רעזדנוא

 .424 ,9 לוש רעזדנוא

 18 --- (וירַאּפ) עמיטש רעזדנוא

 . 2598 --- (.א .ב) עמיטש רעזדנוא

 ,238 --- (.א .ב) רעטעלב .רעטיל ,ליא

8. 

 ,62 --- לזדניא

 .284 ,02 --- ךיז ןיא

 ,98 --- (.א .ב) רעטעלב-ףוקיא

 ,294 --- (.א .ב) לַאנרושז-ףוקיא

 .298 --- ףוקיא

 ,225 --- (1911 ,ענליוו) עמיטש עטלַא
 .288 --- ןיזַאנַאמ רעניטנענרַא

 ,298 --- ךעלעמייב רעניטנעגרַא

 ,298 --- (.י .נ) עמיטש רעקָאטסילַאיכ

 --- (עשרַאװ) עטכישעג רַאֿפ רעטעלכ

82 284. 

 .400 --- (ביבא-לת) טייק ענעדלָאג

 ,238 --- ןטלעצעג

 ,238 --- (.י .נ) טייקיטכערעג

 ,238 --- (.א .ב) ןעגנַאלקּפָא רענדָארג

 .285 --- (1901) ןבעל עיינ סָאד

 ,235 --- (עקיסקעמ) טרָאװ סָאר

 ,288 --- (.א .ב) טרָאװ עיירפ סָאד

 ,200 ,11/ ,83 --- (עניטנעגרַא) ָאקווד

234, 235, 242, 248. 

 -ינ) (.צ .װ) רעטעל סוינ שיאושזד

 ,48 --- (קרָאי

 ,08 -- רעיטנָארפ שיאושזד

 .219 ,71 -- ילרעטאווק שיאושזד

 ,299 --- (.א .ב) טייצ עיינ יד

 ,238 --- (.א ,ב) עסערּפ יד

 .238 --- (עקיסקעמ) עמיטש יד

 .250 ,234 --- לאירטסודניא-ץלָאה רעד

 ,234 -- רעמאה רעד

 ,258 --- (עקיסקעמ) געוו רעד

 .491 ,259 --- (.י .נ) רעקעוו רעד

 ,444 --- (סערייא .ב) שטַאפ רעד

 ,82 --- (גרובסענַאהָאי) עקירּפַא-םורד
4. | 

 .198 --- ןמזה

 .288 --- (ביבא-?ת) שימייה

 ,239 --- (ךובלמַאז) דנַאלמייה

 .449 ,1995 --- טײהרַאװ

 ,234 ,124 -- (.י .ג) רעטייוו

 | .234 --- ןעגנולמאז

 .234 -- (.י .נ) ןייז

 ,871 ,980 ,154 -- (.י .נ) גָאט

 .280 --- טַאלבעגנאט

 ,160 --- (לַאערטנָאמ) רעדעפ ןוא טניט
 | ,228 --- לארשידגנוי
 . 261 -- שיריי

 .958 ,118 --- (ענליוו) טלעוו עשידיי
 ,283 ,989 --- (.י .נ) רוטלוק עשידיי

9, 894, | 
 ,239 --- (.א .ב) יורפ עשידיי

 ,238 --- (.א .ב) גנוטייצ עשיריי

 ,238 --- רעפמעק רעשידיי

 ,284 ,203 --- (.י .ג) ךַארּפש עשידיי

95. 

 ,234 ,209 --- ((.י .ג) ןטפירש עשידיי

2,. 

 .239 --- (ןָאדנָאל) ןטפירש עשידיי

 ,238 --- (עשרַאו) ןטפירש עשידיי

-- 841 -- 



 .258 --- (סרעגנילק) ןטפירש עשידיי

 ,404 ,234 --- (.י .ג) רעמעלבדָאװיי

59, 4008, 

 233 ,62 --- ןבעל ןוא רוטַארעטיל

 --- (עשראו) רעטעלב עשירָארעטיל
8. 

 ,2209 --- טפטשנסיוו ןוא ןבעל

 .238 --- (ביבא-לת) ןנַארּפפנבעל

 ,195 ,60 --- (י .נ) לָאנרושזנגרָאמ

0, 382. 

 .228 --- (.י .נ) טייהיירפננראמ

 ,241 ,240 --- רעטעלב רענדובלעמ

29, 284, 288. 

 .20ע --- טָאלבנכָאװ רעקרָאידויג

 ,184 -- (עקיסקעמ) לוש עשידיו עייג

 ,238 --- (ביבא-לת) טלעוודיינ

 ,284 --- עבָאּפע

 .238 ,202 --- (.א .ב) טנוזענסקלאפ

 ,85 ,84 ,53 ,45 --- (.י .ג) סטרעוורָאפ

0, /8, 201, 220, 298, 280, 

8, 2305, 370, 571, 894. 

 .238 ,83 --- (עקיסקעמ) סיורָאפ

 ,69 --- (.י .ג) עמיטש-רעטעברא עיירפ

0, 174, 922, 238, 936, 240, 
1, 252, 280, 348, 289, 884. 

 (עשרַאװ ,גרוברעטעּפ) רעד ,דניירפ

--- (34. 

 ,88 --- (זירַאּפ) דנַאליירפ

 .894 ,234'--- טפירשטייצ רעזירַאּפ

 -- (קסנימ) ןיטעלוב רעשינָאגַאדעּפ

2, 236. 

 ,234 --- ןעּפטעלָארּפ

 ,259 ,234 ,00 -- (י .נ) טפנוקוצ

4, 458, 

 --:(עקיסקעמ) ענובירט עשיטסינויצ
9. 

 ,228 --- (1910 ,ענליוו) ןגָארּפטײצ
 ,232 --- (קסנימ) טפירשטייצ

 ,239 --- "ירַאטנעמַאק ,

 ,246 --- רעלדָא רעדַאנַאק

 .308 -- סערננָאק רעשיריי רעדַאנַאק

 ,258 -- (.י .ג) גנויצרעד ןוא רוטלוק

6, 434. 

 .81 ,02 --- סרנוק

 ,02 --- רעצעביק

 .202 --- (זירַאּפ) םויק

 .230 -- טלעוו-רעדניק

 .255 --- (.גרַא) ןבעל רעיראזאר

 ,932 --- (קסנימ) ן-עטש רעטיור

 .256 -- ןבעל ןוא לוש

 ,938 -- (.א .ב) רעטעלבדלוש

 ,288 ,201 ,170 ,188 --- רעד ,?גיּפש
 .02 --- ךַארּפש

 .201 ,02 -- (.י .נ) ןטפירש

 ,2398 --- (.א .ב) (סצראווש) ןטפירש

 ,טוטיטסניא-הכולפ ,רסייוו ןופ ןטפירש

 ,292 --- קסנימ

 ,239 --- (וועיק) ןטפירש

 -+ ןק ד-

 .263 --- םזינומַאק

 ,398 --- ךרד רעשיטסינומָאק

 .809 ,80 --- סקימָאק

 .89 --- (עטכישעג ןיא) עיצַאסנעּפמָאק

 938 ,2895 ,984 --- רַאטנעװניא-רוטלוק

 5838 ,288 ,984 ---עיצַאלוקריצ-רומלוק

 .21 --- טייקיטפאהרעיוד-רוטלוק

 .28 --- סרעוט-רוטלוק

 .898 --- תוילג ןיוביק

 ,3/ --- רעצעביק

 ,44 -- ןעגנוטכירנגעק

 ,195 ,186 --- םוטנטסירק
 ,2958 --- עיצאדנופ-רעלעפקָאר

 ,422 --- םזינָאדרַאקיר

 --- ׁׂש --

 ,209 --- םזיניוװָאש

 .3/ ,19 --- רעעזצראווש

 ,214 -- ץעזעג-טייקכעלרעפמייש

--- 549 -- 



 ,489 -- רעטלענ-סםימוליש

 ,220 --- ערמ ביכש

 ,218 -- תולפש

 ,088 --- ססעלּפמַאק-לפש

 ,20 --- עיצַאלימיסַאזךַארּפש

 ,40 -- רבע ןופ ךַארַּפש

 ,18 --- טפנוסוצ ןופ ךַארּפש

 ,30 --- ענרעדָאמ ןכַארּפש

 ,80 --- ֹוצ לוטיב ,ןכַארּפש

 ,80 -- עטקירדרעטנוא ,ןכַארּפש

 ,42 --- עלַאבָאלג ,ןכַארּפש

 .158 -- טלעוורעטנוא ,ןכַארּפש

---- 542 --- 



 ןעמענ ןופ סקעדניא

 ֹא 5

 .210 -- ?עַארזיא סמאהארבא

 .09 ,08 --- רָאדיזיא שטיוװָאמַארבַא

 .194 -- ראלעבא

 .209 --- ארזע ןבא

 ,209 --- לאנברבא
 .157 -- לאכימ םאדא
 .88 -- ןָאסידא

 .461 --- רעלדַא

 318 ,53178 ,209 ,89 --- בקעי רעלדא

 .8/8 -- הרש רעלרַא
 .158 -- ןַאמעלאל-עווא

 ,849 --- םוחנ רעדנעלסיוא

 .218 ,141 -- טעפדנוא

 .299 --- םייח חרוא

 .858 --- סעריּפיריוא

 .928 --- ריווא
 .39 --- סיאזא

 .119 -- יטלאיא

 ,997 ,215 ,141 ,125 --- ןעסביא

 ,242 ,201 --- וָאטַאנגיא
 .208 -- ןאוװיא

 .809 --- סלעַארזיא

 .70 -- סמַאהַארביײא

 .298 --- ,ט רובנזייא

 .08 --- ןייטשנזייא

 ,158 --- ןַאמכייא
 .15 ,49 ,44 --- רוד ןרָאהנייא

 ,88 ,80 ,60 --- טרעבלַא ןייטשנייא

.280 ,0 

 .899 ,885 --- ר"ד ןעסייא

 .193 --- (הערפ) ןָאטַאנכיא

 .849 ,821 --- ןיגלָא

 .888 --- רעטעּפ גרעבנעטלַא

 .41 -- איבנה והילא

 ,187 ,58 -- (אטיוועל) רוחב והילא

 .490 ,208 --- יקצילֶא

 ,159 --- (.ביירש .רבעה) עבשילא

 ,888 ,41 --- איבנה עשילא

 ,211 ,210 ,209 ,208 ,207 --- ימלא

.9 

 .189 --- דיִאלפ ןָאסלָא

 ,411 ,4170 461 --- ןָאדרָאנ טרָאּפלָא

 ,188 --- רעטלאוו ןָאקרעדנַא

 .813 --- ַאקירע ןעסרעדנַא

 ,159 --- ןישזדוי סלינָא

 ,208 ,162 ,/3 ,71 ,67 -- .ש יקסנא

.8 

 ,248 ,221 --- .י ושָאטַאּפָא

 ,150 ,149 -- ר"ד ֿלימע םיובלעּפא

 .482 --- רעמייהנעּפָא

 ,30 --- (בר רעגָארּפ) דוד רעמייהנעּפָא

6, /18. 

 ,482 --- רעפָא

 .816 --- ףלָאדַא סקָא

 .89 --- ינטורקָא

 .149 --- .פָארּפ יקסווָאלרָא

 .849 --- יקסנאשרָא

= 844 -- 



 ,14 ,18 ,12 ,71 ,67 -- םולש שא

3, 199, 215, 280, 321. 

78, 483, 

 ,8160 -- בר ישא

=== 3 -- 

 .8988 --- רעוַאשווָאב

 ,849 --- יקסנאשָאטָאב

 .127 -- סַאזלַאב

 .129 --- רעלדָאב

 .109 --- ןאשזד ןעינָאב

 .489 --- גייווש עשטנָאב

 .300 -- ןינוקאב

 .211 -- ןַאמרעה ראב

 .211 --- סלינ רָאב

 .319 --- ווָאטאראכ
 .899 ,832 ,165 ,33 --- .ב ווָאכָארָאב

 ,08 --- ָאלאס ןָאראב

 ,889 --- .ּפָארּפ גנירָאב
 .049 ,249 ,248 --- םיוועשאב

 ,18 ,11 -- רלאווכוב

 .089 --- ןָאטריױב

 .1987 -- .י ףרָאטסקוב

 ,84 -- ןיטשרוכ

 .849 --- .ב .י יקצָאטסָאלַאיב
 .08 ,48 ,42 --- .נ .ח סילַאיב

 801 ---(ילעַארזיד) דרָאל ,דליפסנַאקיב

 .408 ,249 --- .שי פקיב

 .127 ,46 --- ןָאריאב

 .141 -- ןעסנרעיב

 .349 ,206 --- קיב

 .903 --- ר"ד רעלסקיב

 ,188 י-- ףָאשיב

 .829 --- לישז ַאלב

 .148 ,147 -- יבר רעוועשזאלב

 - ,875 ,158 ,154 --- םייח קנַאלב
 .169 --- ,ס סילַא לעװקָאלב

 .28 --- ןוָאטסקאלב

 .186 --- 5 רליפמולב

 ,089 --- לעלאצ ץילב

 .200 -- (רעזיוחנציוו ןוא) ץילב

 .800 ,94 --- ןַאמבעלב

 .822 --- רידאדןב

 .197 ,196 ,194 --- חרוהי ןב

 .999 -- השמ-ןב

 .8/8 --- ימע-ןב

 .899 --- ןעווָאהטעב

 .30 --- םיִכאָאי יאלעב

 ,349 --- ןוימד-לעב
 .209 --- תופסותה ילעב

 ,284 ,215 ,138 ,61 --- תובשחמד-לעב
.330 ,349 ,7 

 ,18 -- בוט-םשדלעכ
 ,318 ,188 --- ץנַארפ קענארעב

 ,127 --- רנומרע רעלגרעב

 .201 --- ןַאמגרעב

 ,208 ,88 --- ץרעה רענגרעב

 .408 ,401 ,483 ,451 --- ןָאסגרעב

 .391 ,822 ,77 --- ןָאסלעגרעב

 .391 --- אירעב

 ,489 --- רעדריינש לרעב

 .88 --- יקסנילרעב

 .149 -- בֹוקאי ןַאמרעב

 .284 --- אראס דרַאנדעב

 .031 ,880 -- דרַאנרעב ןָאסנרעכ

 .408 ,2/8 -- ןַאמרעה ןייטשנרעב

 | ,828 --- .מ ןייטשנרעב
 .197 --- סענַאהַאי ןייטשנעשעב

 .280 --- סקַאמ רָארב

 | ,810 -- השמ ןָאזרעדָארב

 --- (רלעפנירג) רעלָאטס רעליווזנַארב

1 

 .881 ,246 ,119 --- גרָאעג סעדנארכ

 .849 --- ןייטשנָארב

 ..15 -- ןמחנ רעוואלסארב

 ,48 --- .ר רעשזרירב

 : ,188 -- ןַאמטיירב

 .498 ,215 --- ןבואר ןיניירב

 .298 --- יקסניירב

 זיי 848 ---



 .814 -- ןעמיַאל ןעסיידב

 .878 --- ןייבסירב

 .328 -- ?אימחרי ססירב

 ,81/ ,804 --- .פָארּפ ירַאה וװַאלסערב

 = 2 יא

 ,249 -- ַארעה רעלבַאג

 ,128 -- עיטָאג

 .288 --- בייטָאג

 ,406 .884 ,880 ,08 --- .א במָאלָאג

 ,וו"א ,4

 .258 --- גרעבדלאנ
 .20988 --- ,5פ ראהדלָאג

 ,481 --- ר"ד םוחנ ןַאמדלאנ
 .408 ,389 --- רימשרלָאג

 ,282 --- ידנַאג

 .919 ,814 ,812 --- .שור רעטנוג

 .06 --- .ל .ח ןָאדרָאג

 .138 ,99 ,98 ,19 --- .5 .י ןָאדרָאג

 .849 --- אבא ןידרָאג

 .319 --- בסעי ןידרָאג

 .08 --- (ָאריוג) .ב ןירָאג

 .248 --- סאינרָאג

 ,390 --- יסרָאג

 .40/7 -= ןבא ?וריבג

 .349 ,348 --- (רעקידעבעל) ןַאמטוג

 .190 ,149 ,148 --- ןיטרַאפ טרעּפפוג

 .103 --- .ּפָארּפ 'קמ ןֹוג

 .294 -- .ש ןַאמעריג
 .188 -- ןאי אליטניג

 .849 ,66 -- .י ןײטשטַאלג

 ,323 ,168 --- ךורב ןַאמזַאלג
 ',849 ,110 ,109 -- סעלעועליץנַאלנ

9, 308. 

 ,432 -- ןַאמסקולג

 .187 -- ןלעמאה ןופ ?קילג

 ,208 --- ר"ד ןעלג

 .468 --- טדרַאהבעג
 .388 ,261 ,188 ,64 ,46 --- עטעג
 ' .817 -- סלעבעג

 . י .280 -- םוחנ לעגרעג

 .88598 --- גנירעג

 .840) --- דראבָארג

 ,171 --- עדארג

 .318 --- ךאנארג

 .130 -- .מ ןייטשטינארג

 .889 --- .נ סָארג

 .289 --- .לוו ןַאמסָארג

 ,991 --- ,5 ןַאמסָארג

 ,299 --- וָאקרוט-גרעבדורג

 .808 --- ילירג

 .098 --- ןוָאטסגנירג

 --- (רעלָאטס רעליווזנַאדב) דלעפנירג

2 

 ר ===

 ,349 --- ןישורבָאד

 .8(4 --- סנָאפלַא ערָאר

 .349 --- שטיוועקנאמָאד

 .300 -- סמאדא דלַאנָאד

 .308 ,30 --- עטנַאד

 .289 --- טָאכיקיױָאד

 ,084 --- יקסוװעיָאטסָאד

 ,461 ,860 --- ןיװרַאד

 ,217 ,213 ,212 ,99 -- .ש וװָאנבוד
: 4 

 .145 --- 'קמ לָאנור

 .349 --- ץעינוד

 .389 --- יקסנוד

 .08 -- רעסוד

 ,05 -- ןיסשוד

 ,051 --- טסענרע סנוָאשזד

 200 ,128 -- סמעשזר סיָאשזד

 ,384 --- יגעּפ סיָאשזד

 .0 ,151 --- לעומַאָס ןָאסנָאשזד

 ,422 --- סירָאמ וארטסַאשזד

 .29 --- .ב .שזד סמיישזד

 | ,223 --- ירנעה סמיישזד

 .228 ,222 --- םאיליוו סמיישזר |

 .ם29 ,245 ,241 --- סענעגָאיר

1546 --- 



 ,40/ ,494 ,482 ,481 -- יכעַארזיד

 יי ,1

 . ,160 -= דלָארעה םיווייד
 ,219 -- ר"ד סעשטייד
 .322 ,15 -- .ָא ווָאמיד

 .189 -- .י ןאזנעניד

 .194 ,58 --- סנעיר
 ,948 -- (ןַאמטוג) רעקידעבעל רעד

 .בס8 ,849

 ,452 --- גרובנערעד
 .989 --- ןעזיארד

 .108 --- ברה ,ךילירד

 .829 --- ורדנַא ןָאסקַאשזד

 ,816 -- רעכאמוש-ןאגישזר

 - 584 ,218 ,141 -- ןופמאה

 .388 --- רעמָאה
 .080 ,349 --- ?איחי רעּפָאה

 - .915 ,78 --- ןײטשּפָאה

 ,104 --- טאאזרעבלאה

 ,161 --- ידער ירעמ זמלאה

 .482 --- רעדנעלַאה

 .195 --- לַאבינַאה

 ,220 ,217 ,77 .,78 --- ,5 .מ-ןרעּפלַאה

 .258 --- השנמ ןירעּפלַאה

 .946 ,126 --- קחצי ץיװָארָאה

 .84 --- סישטנָארָאה

 .859 --- יוואקראה

 .246 ,46 -- אנֹוה

 ,384 --- ינירוה

 ,806 --- סיוה

 .373 ,256 --- טסריוה .

 ,810 ,808 ,2892 ,178 --- רעלטיה

1, 833. 

 .451 ,214 ,142 -- ענייה

 . 822 --- ןייבשריה
 . .489 -- ףסוי יולה

 . .281 ,180 ,179 --- לעגעה

 : .289 --- .ב רעלעה
 . 401 :--- ךירדירפ טראברעה

 .303 ,198 ,180 ,185 --- לצרעה

 .325 ,289 --- .פָארּפ שרעה

 ,281 --- לעשרעה

 .349 -- סעלעשעה

 --- וָז ---

 .395 --- .ר רעגגַָאװ

 .323 ,210 ,1858 --- לייזנעגאוו

 : .208 --- .פָארּפ ,ןַאמטַאװ
 / .201 -- (עדַאנַאק) יקסּפָאלָאװ

 | .10 -- ןאמסקאוו
 ,371 ,148 -- ר"ד ןמלז ןַאמסקאוו
 .818 --- ווָאגנַאטכאוו

 ,288 --- םנוב יקסווַאשרַאו

 - ,192 ,182 --- .שור ןָאטגנישַאוו
 .465 --- טדנווו
 .349 --- השמ סעיטיוו

 .147 -- סיציא גרעבנטיוו
 .344 ,342 --- רעהטייוו

 .187 --- לַאניררַאק ,ברעטיוו

 ,819 --- (ינומ) דניירפנזייוו

 .867 ,566 --- םיובנייוו
 .359 --- גרעבנייוו

 .800 ,187 --- ָארדוװ ןָאסליװ

 .200 --- (ץילב ןוא) ןעזיוהנעציוו

 .220 --- ישטרעב שטיוועקטיוו

 ,463 --- סמיישזד סַאיליװ סידייוו
 .198 --- סירָאמ גרעבנייוו
 481 --- ןעפיטס זייוו

 .103 --- ר"ד גרעבנייוו

 .88 --- יכדרמ רעגנייוו

 .408 ,224 --- סקַאמ ךיירנייוו

 + .98 --- רעטלַאװ לעשטניוו

 .230 ,229 ,134 ,19 --- ָאעל רעניוו

8, 874, 878, 376, 377, 489. 

 .349 --- ,מ רעניוו

 .14 -- רעלקניוו

 יד 847 --



 .492 --- יקסנַאיּפסיװ

 .308 ,949 ,19.-- ץרּפ סינרעיוו

 .888 --- .ליגריוו

 ,08 -- רעצינשיוו

 .179 --- יקסווָאקילעװ

 .494 --- סלעוו

 ,08 --- רעלססעוו

 .308 --- הטרעוו

 ,198 ,79 --- ןעלרעוו

 ן

 .387 ,288 ,125 --- ַאלאו

 .017 ,06 --- שטיוװָאלאז

 .389 ,103 --- ר"ד דניקלאז

 - .וו"א ,494 ,101 --- ליװגנַאז

 .219 ,71 --- גאטנָאז

 .289 --- ןיישנאז

 .298 --- סאז

 .891 --- .א קאז

 .881 --- סנַאה סקאז

 .942 --- ייבאר ,דנַאמגיז

 .481 --- גרָאעג לעמיז

 .344 -- .י .י רענניז

 .192 ,181 ,71 --- ר"ד .זיא רעגניז

 .349 --- .ד .ש רעגניז

 .492 --- ןַאמגילעז

 .849 ,204 -- לצענ שטיוװָאקילעז

 .813 ,109 --- ערדנַא דישז

 ,294 ,71 --- ר"ד ,םייח יקסווָאלטישז

2, 466, 467, 

 .849 --- ר"ד יקצינטישז

--- 5{ = 

 .41 -- סוקבח

 .148 --- סירָאב ןח

 .194 --- םייח ןיפה

 ,ריישי מ 0

 .495 -- טּפַאט

 ,200 --- סיַאט-
 ,14 -- םיובנענאט

 ,318 ,89 --- יקסוװעשַאמָאט

 .8381 ,959 ,195 --- ,ל יֵאטסלאט

 .354 ,216 --- רעסיבלימ רער היבוט

 .589 --- .י ןַאמפוט

 .289 --- .י גרעבדורג---ווָאקרוט

 .404 -- סיאול ןַאמרעט

 .100 --- .ה ןַאמורט

 ,808 ,882 ,190 ,88 --- .י .י קנורט

4, 491. 

 .898 --- רָאדלעּפמורט

 .88 --- סרעסָאשט

 - .100 -- לאינד ינרָאשט

 ,110 ,108 ,107 --- .ב יקסניבושט

1, 128, 124, 198, 96, 127, 

8, 129, 132, 

 .33 --- (עלהכרדמ 'ר) יקסנירעמעשט

 ,494 ,303 --- ןָאטרעטסעשט

 ,247 --- יקסווָאכינרעשט

 .151 --- רדרָאל ,דליפרעטסעשט

 .145 --- ,5 יקצָארט

 א

 .388 ,849 ,62 --- .ש יקסווָאנַאי

 .104 -- (ןאזנעניד) עלעסָאי

 .11 ,10 --- ַאדוי עפָאי

 .349 --- יבדרמ עפָאי

 .308 --- ןאקצאי

 .208 --- שטיווָאבוקאי

 .99 --- סלעקָאי

 .378 --- (רעגניז) בלאק עשָאי

 ,201 .200 ,77 ,73 ,11 -- שָאוהי

9. 

 .189 -- (ס"ממ) לרוי

 .490 --- (ץרּפ) דמלמ ןנחוי

 .41 -- (איבנה) הנוי

 .201 --- רענרעוו רעגעי

 .195 -- סוזעי

 יז 848 ---



 .131 -- ףלָאדַא קענילעי
 .110 .41 --- (איבנה) והימרי
 ,201 --- םיפעי ןירושי
 .110 ,169 --- (איבנה) והיעשי

= 35 -- 

 ,74 --- .י אוועלַאכ

 ,19 --- יויא קיראכ

 .349 --- ןישאכ

 .200 --- רערפלַא ןהכ

 ,899 --- בכוכ

 .199 --- ןויצ ןב ץ"כ

 ,389 --- .פ ץי"כ

 .804 --- ווָאשטשורכ

 .128 -- רעדנאזירב

 --ל --

 ,831 ,530 --- סלרַאשט רעזואל

 ,188 ,144 ,124 --- ןַאמרעה עצטָאל

 .88 --- דערפלַא וָאדנַאל

 .218 --- ףעלרעגאל

 .482 ,300 --- לאסאל

 ,289 --- .ש קיטסאל

 .859 ,2388 --- ןיּפאל

 .4098 --- סוראצאל

 .466 --- סנערָאל

 .8פ --- ידבל

 ,311 --- גיוודול ןָאסיאול

 .100 --- עווגורט יל

 ,19 --- .1 ןיביל

 .349 --- םייח ןַאמרעביל

 .849 --- .מ ווָאקַאװטי?

 ,389 --- שטיווָאבייל

 ,508 ,3718 ,260 ,6/ --- .ה קיווייל

9, 810, 

 .530 --- טָאבט ןַאמייל

 .158 --- ןַאמצייל

 .108 --- רעניּפיל

 .368 ,318 --- ינעפ ןיצפיל

 .148 --- .9 .י ןָאזנעבעל

 ..831 --- יׂשטניוו עד ָאדרַאנָאעל

 . .805 --- יוועל

 ,469 --- לירבדיוועל

 : | .84 -- לארשי יוועל

 .266 ,88 --- (רוחב) והילא אטיוועל
 .249 --- ןיוועל

 .488 --- סוקרַאמ ןאמעל

 .298 ,192 --- ןינעל

 364 ,72 ,71 --- ףסוי שטיווטפעל

2. 

 .206 --- ןיפעל

 .406 ,408 --- שובייל רערעל

 ,840 ,08 --- בקעי יקסנישטשעל

 --י מ --

 .481 -- ר"ד סענגַאמ

 .481 ,96 --- סעדינָאמיאמ

 ',349 --- וועיעיסיָאמ

 .409 --- לימע ןָאסריאמ

 .848 ,142 ,40 --- רעילָאמ

 .211 --- וװַאטסוג רעלאמ

 ,280 --- סַאמָאט ןאמ

 .248 --- לרנעמ ןַאמ

 .349 ,79 --- קיציא רעגנַאמ

 490 ,343 ,224 --- השמ ערָאיפעטנַאמ

 ,79 --- בייל ינאמ

 490 ,215 ,190 ,181 --- (זץרּפ) שינָאמ

 ,383 -- ּפיִליּפ שנאמ

 .380 ,287 ,249 --- ןאסָאּפָאמ

 ,130 -- ופאמ

 .82 --- ןילָאגרַאמ

 .526 --- ָאינָאטנַא ראלָאשטיראמ

 ,ס3 --- ןָאלרַאמ

 .481 ,371 --- סיאול לַאשרַאמ
 .849 --- ןמלק רמרמ

 ,258 --- .ב קרַאמ

 .204 ,09 --- ?רוי קרַאמ

 .816 ,315 --- ץרּפ שיקראמ

 ,800 ,192 ,180 ,179 --- לרַאק סקרַאמ

 ייד 849 --



2, /40.. 

 - . .9(8 --=-שטיװָאקשַאמ

 . :.888 --- ילוטאטלומ

 .318 --- (רניירפנעזייוו) לָאּפ ינומ

 ,172,.174 :,171 ,170 --- ר"ד ינודקומ

 .ףפפס ,348 ,341 ,177 ,176 ;17982

 ,249 ,248 --- ארדימ

 .,88 --- דרַאכיר סעזימ

 .849 --- ןמחנ ל?יזיימ

 ;481 --- המלש ןומיומ

 .300 --- לימ

 ,40 -- ןָאטלימ

 .149 -- ר"ד יקסווָאקיײלימ

 :339 ,224 --- .בעלימ

 .98 --- ירנעה רעלימ

 .187 -- ןַאיטסַאבעס רעטסנימ

 924 .-- .פָארּפ גרעברעטסנימ

 .145 --- יראליח ץנימ

 09 --- ווָאקנימ

 .,08 --- ןיקנימ

 8 ,892 --- יקסרימ

 .240 --- ןיקשימ

 יד ,0 --- (אשיירָאב) םחנמ

8, 

 ,0 --- (םכילע-םולש) לדנעמ םחנמ
 י .46/ .--- םויבעמ =

 .588 ,9 ,95 = ךימידַאלװ םעדעמ

 ..129 +- סירָאמ .קנילרעטעמ

 22 6 .444 --- .ה רעיעמ

 .8 --- יבר ,אלאס ַעֵד אלָאדלעמ

 .481 ,148 ,30--- השמ :ָאסלעדנעמ

 ..,491 --- המלש ןָאסלעדנעמ

 ,11 ,61 ,43 --- ס"מ עלעדנעמ

1 364, 872. 
 148 --= טנַארֿפ סעדנעמ

 : | : . 280 די- ןיקנעמ

 80 = .וינמאר רלֵאָנָאד דקַאמ

 ,83 -- (י קסנירעמעשט) 'ר עֶלהָכדְרַמ

,77 ,73 
,238 ,190 ;189 ,143 ,139 5 

 - .800 ,389 -- ר"ר ןָאסירעמ

 .989 ,193 ,147 --- .(ונבר);השמ

 {' .ןתחח6 88 היה =

 ,349 ,223 ,168 ,27 --- השמ רידאנ

4, 

 .394 --- .ה קאווָאנ

 ,849 --- ןָאזנַאטַאנ

 .021 -- .ד .ה גרעבמָאנ

 ,812 .,2304 --- רעסאנ

 286 ,156 ,145 ,125 --- סקַאמ יױדרָאנ

 | .192 --- ןָאעלָאּפַאנ

 .860 --* ,רעװַאלסַארב ןמחנ

 ,381 ,950 ,349 ,247 -- .,ש רעגנינ

 ,403 ,402 2 יי ,8983 ,2

5, 444, 

 .129 --- עשטינ

 ,77 -- בייל סודיינ

 ,318 ,78 --- רעד ,רתסג
 .6 = .רעצישטּפָאר ילתפנ

 .08 -- .ל .א ראכאס

 .808 --- ירעבסלאס

 .וו"א ,828 --- שזרָאשזד ַאנַאיַאטנַאפ

 .829 --- זיאור עסָאכ אנאיאטנַאס

 .898 --- סעלקָאּפָאס

 .136 -- ריּפאס

 .3 ,197 --- .פָארּפ ןָאטראס

 . ,148 --- ווָאלדרעװס

 .178 --- רעצלוס

 8 ,6 ,129 --- רורטרעג ןיאטס

 ,890 ,807 ,192 ,178 ,63 --- ןיִלַאטסי

.817 ,811 ,0 

 8 ,143 --- יקסװַאלסינַאטס

 .990 --- אווָאסאטס

 .164 --- .פָארּפ ,רָאלייט קרַאטס

 .158 --- ןאוו ןעלַאארטס

--- 580 ---- 



 .814,.816 --- ןָאנעק רעטירטס

 .38/ ,162 -- טסוגָא גרעבדנירטס

 .8490 ,288 ,221 --- .י .י לַאגיס

 .286 -- רעטרעניפ

 ,248 --- םלעהליוו .פ ראמיס

 ,8329 --- ןָאטּפייא רעלקניפ

 .218 --- סיאול רעלקניס

 ,492 -- ר"ד ןענָאסָאלס

 .200 -- .ש יקצולס

 .998 --- .ה ראלאמס

 ,218 ,199 --- ץרּפ ןיקסנעלָאמס

 .849 --- החמש הנס

 .322 ,84 --- .ז שטיוװָאלַאנעס

 .96 --- ןואנ הידעס

 ,824 ,523 ,40/ ,451 --- אזָאניּפס
 .ו"א

 .860 -- .ה רעסנעּפס

 .490 ,349 ,289 --- .ד ררפס

 == ע --

 .ט08 ,220 --- דור טאטשלערע

 .62 --- ָאקנעלאווע

 .,281 --- .סרמ ארזע

 981 --- .ב .ע .נ ארזע

 9606 -- רעגניטע

 .89 --- ןָאסרעמע

 - .849 ,829 ,204 ,168 --- לאוו ןיטנע
 .898 --- סעליכסע
 . . .988 -- השמ דבוע
 .894 ,202 --- .י ןיקיורפע
 .849 ,819 --- סקַאמ קירע

 .808 --- סיִלַא סרעלהע

 .194 --- זיאָאלע

 .,499 ,491 ---.רָאטקיװ ךילרע
 .42 --- לוַאּפ ךילרע
 - 819 --- אילא .ןהוָכנעהע

- 458.--- 

 .403 =-- יקסווערעדַאּפ

 קצב לא - ,889 --- ּוָאּפ
 ,388 --- קינטאלאּפ !

 יי 828 -- ר"ר קושילָאּפ -

 533 ,823 ,831 ,824 .פָארּפ רעמאּפ

 .349 --- ץנארעמָאּפ

 .181 -- לאקסאפ

 .149 -- אנא רעקרַאּפ

 ,808 --- רעצטילוּפ -

 .9006 --- רֹוּפ

 ,024 --- .פָארּפ יצאביּפ

 .13 ,19 ,71 --- רֹוד יקסניּפ

 ,224 --- ר"ר .מ סעניּפ

 .3/8 --- רָאטאקסיּפ

 ,242 --- ןָאטַאלּפ

 .30 -- ַאקרַארטעּפ

 .830 --- .פָארּפ ,ירעּפ

 .85 --- .ש ווָאלרעּפ

 ,162 --- לעסרַאמ טסורּפ

 .103 --- ר"ד ,סנירּפ

 .224 ,190 --- חנ יקצולירּפ

 .866 --- טָאקסערּפ

 .* ,888 --- יקסוועשיבישּפ

 ,12 ,10 ,68 ,64 ,61 -- .? .י ץרּפ

8, 7, 2, 107, 158, 186, 139 

1, 161, 162, 165, 185, 190, 
1, 212, 213, 2158, 217, 220, 

3, 2908, 821, 349, 380, 352, 

 .ו"א ,9

-- 8 --- 

 .157 --- לוַאּפ סוינאפ
 .492 ,358 --- (עטעג) טסוַאפ
 ,329 --- םַאיליוװ רענקלָאפ

 .88 --- .5 .ח סקופ
 .269 ,14 --- .5 סקופ
 .859 --- רלַארעשזרטיפ
 * יי: .118 -- םיובנגייפ

 * .846 -- עינָאי ןיימ |

 = ידי .184 ---



 ,492 ,491 ,992 --- ָאעל ןייטשלסניפ

8. 

 ,300 ,295 בקעי ןַאמשיפ

 .316 --- קיציא רעפעפ

 .399 --- ,מ ןַאמדרעפ

 ,289 --- .ש ןַאמררעֿמ

 ,805 --- ךירדירפ רעטסרעפ

 .49 --- .ע רעפיילשרעפ

 .389 --- םָארפ

 -לעדנעמ השמ ןופ רעטכָאט) טעמָארּפ

 .145 --- (ןָאס

 .200 --- לָאטַאנַא סנַארּפ

 .161 ,66 --- ַאנעלעה קנַארּפ

 .88 ,60 ,89 --- .פָארּפ קנַארֿפ

 .181 --- ןימינב ןילקנַארפ

 .321 --- .שי גורפ

 .931 ,213 ,193 ,87 ---- דנומגיז דיורפ

 .049 --- ךיליירפ

 509 ,243 ,220 ,218 --- רוד ןַאמשירפ

 -- צ --

 .19 --- רָאלק ןעדירפוצ

 ,949 -- .5 .ש ןָארטיצ

 .447 ,363 ,231 --- ןרהא ןילטייצ

 .891 ,890 ,201 --- .י גרעבניצ

 יז .ןכ --

 .889 --- .ל ןירבָאק

 ,142 --- שטיוװָאנַאגַאק

 .188 --- ינעגוועי ווָאראגאק

 ,183 ,71 ,66 ,53 ,19 --- .בא ןאהאק

9, 258, 948, 549, 368, 306, 
0 - ' . 

 .וו"א ,498 --- יבר ירנעה ןעהָאק

 .481 -- ןַאמרעה ןעהַאק

 .811 --- סירָאמ ןעהָאק

 .889 --- שזרירלואק

 ,477 --- רנַאלּפואק

 - .224 --- יִסְסְנאַליִטַאק

 .318 ,318 -- ַאטרעב שילאק

 .198 --- גרעבנעלאק

 .401 ,124 -- לאונמע טנַאק

 ,124 --- סגנימָאק

 .308 --- אקיימאק

 ,428 --- םוינעמאק

 .496 --- ףעזָאשזד דַארנָאק

 .384 --- םאטשנָאק

 .224 --- .לוו יקסווָאסָאק

 .282 -- ר"ד ןַאלּפַאק

 .299 --- אקפאק

 .899 --- ןניובנלענעצַאק

 .147 -- ןָאסנלענעצַאק

 .88 --- סינקָאק

 ,989 --- לײלרַאק

 .209 --- ןַאמרָאק

 .118 -- ר"ר ,דרַאנָאעל ?קיימרַאק

 .120 --- לחר ןרָאק

 ,40 --- סיינרָאק

 ,319 --- ָאקטיווק

 ,008 --- יקסנישטוק

 .33 -- ץירפ ןַאמפיוס

 .ט19 ,79 ,73 --- השמ קַאבלוק

 .328 --- .ה ץעינזוס

 .804 --- רעּפֹוק

 .259 --- .א רעּפוק
 .960 ,899 --- ןָאעל ןַאמרעּפוק

 .298 --- רימשרעּפוק

 .88 --- סוס

 .124 ,77 --- סטיק

 .83/ --- ינער ייק

 .806 --- רעלדניק

 ,496 --- שיק

 .2309 --- ןָאנע שיקס

 .188 ,84 --- ץנייה סָאלק

 .899 --- רענילק

 404 ,403 ,589 --- סילעז שטיוװָאנמלק

58 

 .181 --- ַארטַאּפָאעלק

 ,62 --- סירָאב ןיקצעלס

= 852 -- 



 ,183 --- ָאצמק רב ָאצמט

 ,.318 ,818 --- רעלסעק

 .389 --- יקסמורק

 .328 --- יקציווירק

 ,89 --- (רָאיטקַא --- רעלסעק

 ,303 --- ןיקטָאּפָארק

 .490 -- עימערק

-=- 5 - 

 ,219 ,142 --- .פָארּפ יבאר

 .2988 --- שטיוװָאניבַאר

 ,444 -- לאומש שטיוװָאניבַאר

 .349 ,06 --- ?לה ףָאנָאר

 ,49 --- סָאדאר

 .221 --- יקצישָאדאר

 .258 ,190 ,78 --- ךלמ שטיוואר

 .305 --- לוַאּפ ןייטשנזָאר

 .349 -- ל?אומש יקסנַאשזָאר

 ,224 --- גרעבנזָאר

 ,816 --- רערפלַא גרעבנזָאר

 ,201 --- השמ גרעבנזָאר

 .160 -- ר"ר לַאטנזָאר

 .889 --- דלעפנזָאר

 ,14 ,13 ,19 ,11 --- סירָאמ דלעפנזָאר

1 314. 

 .88 --- ץנארפ גייווצנזָאר

 .298 -- .ב .מ רענטאר

 ,142 -- (יד) סדלישטָאר

 .801 -- ?עינַאטַאנ רלישטָאר

 ,824 --- .פָארּפ סיָאר

 .817 ,390 -- ןעמָאר ןַאלָאר

 .899 --- .נענ ,לעמָאר

 .488 --- ףסוי םייהסָאר

 ,026 ,343 ,280 --- דנַארטרעכ לעסָאר

4 

 .וו"א ,2349 ,246 --- .י טרָאּפָאּפַאר

 ,228 ,159 --- ףלָאדור רעקָאר

 .149 -- ר"ר סעקשאר

 ,209 -- ס"רר

 ,182 ,137 -- ןילקנַארּפ טלעווזור

5, 811, 

 .4/3 --- פיליפ ןָאלור

 ,105 --- .ה טַָאלבנזיור

 .849 ,76 ,15 --- לסָאי סיקביר

 .431 ,4230 --- .פ יטָאניר

 .033 ,832 --- טרעברעה ריר

 .349 ,197 ,196 --- ןיקוויר

 ,332 --- סקַאמ ןיזייר

 ,138 ,73 ,88 ,48 -- םהרבא ןעזייר
9, 417, 

 .404 ,201 ,79 --- ןמלו ןעזייר

 .800 -- יבר ,רָאטקיװ טרעכייר

 .88 --- .מ .ע עסליר
 .14/ םיובלגניר

 .102 --- .ה רעווָאקיר

 .403 ,489 --- ָאדרַאקיר

 .481 ,96 -- ם"במר

 ,324 ,166 --- ָאנכש קינזער

 .22 -- טסענרע ןאנער

 .209 -- י"שר

 -- ׂש -

 ,77 --- סרַאמ לאגַאש

 ,187 --- סַאילע עדַאש

 ,494 --- דרַאנרעב ואש

 .193 --- שישרת ןופ (לוַאּפ) ?ואש

 .258 -- .י קאיאש

 ,49 -- טילאש

 .160 -- ר"ר ,ךורב ָאריּפַאש

 .395 --- ןעּפָאש

 .34 ,349 --- ר"ד .י יקצַאש

 .808 -- ר"ד סעקשָאש

 .288 --- .ה ץרַאװש

 .889 ,388 --- .י .י ץרַאװש

 ,816 ,878 .202 --- סירָאמ ץרַאװש

7. 
 .201 --- יבצ ץרַאוװש

 ,294 -- םולש דראבצרַאוװש



 ,211 ,199 -- טרעבלַא רעצטייווש

 .וו"א ,492 ,7

 ,200 --- .לא ןַאמלוש

 ,916 --- (ןוא ןַאגישזד) רעכאמוש

 ,221 --- .גרעבנצלָאמש

 .198 -- ןאמרעה קרַאטש

 .849 --- השמ ןַאמקרַאטש

 ,198 ,194 -- ףסוי םהָרבֹא ?ביטש

 ,096 ,329 --- ,מ ,5 ןייטש

 ,812 ,145 --- ר"ד ..נ .י .גרעבנייטש
507 

 ,349 -- חנ גרעבנייטש

 ,405 --- לאטנייטש
 .404 ,349 ,822 ,201 --- םוחנ ףיטש

 .133 --- ץירָאמ דיינשנייטש

 .800 --- רענירטש

 .258 --- .ש לערנעטש

 ,288 --- ןרעטש

 .158 --- סרעטש

 .120 -- יכררמ רעלגנירטש

 .378 -- טיורקדליש

 .958 ,46 -- רעליש

 .392 --- ר"ד שטיוועלעשמיש

 ,445 --- לעוװניש

 .499 --- בָאקיישזד ףיש

 .224 -- ר"ד .י רעּפיש

 ,13 ,70 ,64 ,61 ,45 --- םכילע םולש

5, 130, 158, 136, 139, 161, 

92 189, 199, 288, 286, 297, 

1, 327, 849, 388, 368. 

 .280 -- (שא) 'ר ,דיגנ המלש

 .801 --- (יבר רעכסישּפ) םנוב החמש

 .290 ,130 ,57 -- ר"מש

 ,11 --- .ז רואינש

 .300 ,94 --- ילעש

 ,128 ,70 ,64 ,46 --- .וו ריּפסקעש

2, 58 2, 

 --- (יבר רעוועשזאלב) לארשי ָאריּפש

8. 

 ,227 --- רעגנארּפש

 ,288 --- ראילקש

 .809 --- ןָאזהרש

 -- ת --

 ,928 -- שולת

 .118 -- ק"רשת

-- 884 -- 
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